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Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
Έχοντας υπόψη :  

 

1) Το Ν. 4412/2016 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”.  

2) Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3) Το Ν. 3463/2006 «Περί κυρώσεως του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα».  

4) Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α΄/29-5-2013) “Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις”. 

5) Το Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α΄/7-4-2014) “Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του Ν.4046/2012 και άλλες 

διατάξεις” και ειδικότερα την υποπαράγραφο ΣΤ.20 του άρθρου 1 “Εφαρµογή 

Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων” που αντικατέστησε 

την παρ.1 του άρθρου 8 του Ν.4155/2013. 

6) Την υπ' αριθµ. Π1/2390 (ΦΕΚ 2677/Β΄/21-10-2013) απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)”. 

7) Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/2011) για την σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Αρχείου ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων  . 

8) Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α΄/30-9-2010) «∆ικαστική προστασία κατά τη 

σύναψη δηµοσίων συµβάσεων-Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την 

Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21
ης

 Ιουνίου 1989 (L 395) και την 

Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25
ης

 Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως 

τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου της 11
ης

 ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)»        

9) Το άρθρο 1 παρ. Ζ΄ (προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16
ης

 Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων 

πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές) υποπαράγραφος Ζ.5 (Συναλλαγές µεταξύ 

των επιχειρήσεων και ∆ηµοσίων Αρχών-Άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7) του 

Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/τεύχος Α΄/9-5-2013). 

10) Το Π.∆. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια 

έγγραφα και στοιχεία» (ΦΕΚ 34/Α/23-03-2015) 

ΣΧΕ∆ΙΟ 



11) Την υπ΄αριθµ. 26/2016 µελέτη του Τµήµατος Μελετών και Σχεδιασµού 

Συστηµάτων Καθαριότητας της ∆ιεύθυνσης Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης 

Αστικών Απορριµµάτων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης.  

12) Την υπ' αριθµ. Πρωτ. 46625 / 05-07-2016 Απόφασης του Γενικού Γραµµατέα 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης για την έγκριση της 

αγοράς έξι (6) πετρελαιοκίνητων επιβατικών οχηµάτων. (Α∆Α: 6ΞΣΚΟΡ1Υ-

ΓΓΒ) 

13) Την υπ' αριθµ. 1008 / 28-07-2016 Α.∆.Σ.. για την έγκριση διενέργειας του 

διαγωνισµού. (Α∆Α: ΩΓ5ΑΩΡ5-Ζ25) 

14) Την υπ' αριθµ. 1346 / 10-10-2016 Α.∆.Σ.. για την τροποποίηση της υπ΄αρ. 1008 

/ 28-07-2016 Α.∆.Σ.. (Α∆Α: 6∆5ΠΩΡ5-Λ3Ψ) 

15) Την υπ' αριθµ. 1536/25-10-2016 Α.Ο.Ε. για την έγκριση δαπάνης και διάθεση 

της πίστωσης. (Α∆Α: 7Ν75ΩΡ5-ΓΨΕ). 

16) Την υπ' αριθµ. 878/2015 Απόφαση ∆ηµάρχου για τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων 

στην Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Γ. Ρανέλλα. 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

 

∆ΗΜΟΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την «Προµήθεια 

έξι (6) επιβατικών αυτοκινήτων για την κάλυψη των αναγκών µετακίνησης της 

∆ιεύθυνσης Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων του ∆ήµου 

Θεσσαλονίκης», προϋπολογισµού δαπάνης 101.000,00 ευρώ 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%, σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ. 26/2016 µελέτη 

του Τµήµατος Μελετών και Σχεδιασµού Συστηµάτων Καθαριότητας της 

∆ιεύθυνσης Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων του ∆ήµου 

Θεσσαλονίκης µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά ,µόνο βάσει τιµής. 

 

 

 

 

 

Άρθρο 1 

Όργανο, τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού 
 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (EΣΗ∆ΗΣ) µέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, από την αρµόδια Επιτροπή 

διαγωνισµού που ορίστηκε µε την υπ’ αριθµ.  1703/2016 Α.Ο.Ε. (Α.∆.Α:7Ω5ΓΩΡ5-

ΩΨΩ). 
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02-12-2016 

 

03-12-2016 

ΗΜΕΡΑ Σάββατο και 

ΩΡΑ 08:00 π.µ 

 

 

30-12-2016 

ΗΜΕΡΑ Παρασκευή 

και ΩΡΑ 15:00 µ.µ. 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 

µέσω του Συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα 

µε τα οριζόµενα στο άρθρο 37 παρ.3 του Ν. 4412/2016 και στο άρθρο 6 της Υ.Α. 

Π1/2390/2013. 

 

Άρθρο 2 

Προϋπολογισµός προµήθειας 
 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη των υπό προµήθεια ειδών ανέρχεται στο ποσό 

των 101.000,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%). (81.451,61 €  χωρίς 

Φ.Π.Α.) και αναλύεται ως εξής:  

α) ποσό 60.000,00 € θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2016.  

β) ποσό 41.000,00 € θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2017. 

 

Αναλυτικά, οι πιστώσεις που θα καλύψουν τη σχετική δαπάνη  

 

 Έτος 2016 Έτος 2017 
ΣΥΝΟΛΟ 

∆ΑΠΑΝΗΣ 

Κ.Α. 7132.01.01 «Προµήθεια 

επιβατικών αυτοκινήτων», Υπηρεσίας 

20  

60.000,00€ 41.000,00€ 101.000,00€ 

 

   

Άρθρο 3 

∆ικαιούµενοι συµµετοχής  στο διαγωνισµό  - Προϋποθέσεις συµµετοχής 

 

1) Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα µέλη αυτών 

µπορούν να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα σε: 

 

α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η 

υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και 



τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω 

Συµφωνίας, καθώς και 

δ)σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας 

παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση 

σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης ∆ηµοσίων συµβάσεων. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη 

της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε 

περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι 

πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 

 

2) Για τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό, οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς 

(προµηθευτές) πρέπει να διαθέτουν προηγµένη ψηφιακή υπογραφή και να 

εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ - ∆ιαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr). Η ψηφιακή υπογραφή χορηγείται από πιστοποιηµένη 

προς τούτο αρχή και πρέπει να είναι σκληρής αποθήκευσης, δηλαδή να 

δηµιουργείται µέσω Ασφαλούς ∆ιάταξης ∆ηµιουργίας Υπογραφής (USB token). 

Ο κατάλογος των αρχών που παρέχουν ψηφιακή υπογραφή αναφέρεται στην 

ιστοσελίδα της Αρχής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων 

http:/www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/Digital

Signatures/SupervisedList.html 

 

Οι οικονοµικοί φορείς-χρήστες αιτούνται την εγγραφή τους παρέχοντας 

τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του 

συστήµατος ταυτοποιούνται ως εξής : 

 

� Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού 

Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που αυτοί 

κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας 

Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η 

εγγραφή του χρήστη από το ανωτέρω Τµήµα της Γενικής ∆ιεύθυνσης 

Κρατικών Προµηθειών. 

� Οι οικονοµικοί φορείς-χρήστες των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

οι οποίοι δε διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΑΠ 

(VAT Identification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των 

διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η 

ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το ανωτέρω Τµήµα της 

Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 

� Οι οικονοµικοί φορείς-χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους 

και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας : 

� είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση 

στην ελληνική. 

� είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε 

επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους 

όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα 

οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή 

εµπορικό µητρώο όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα XΙ - 

ΜΗΤΡΩΑ του Ν. 4412/2016, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) 

εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές 

αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 



 

Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες 

ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε τη 

χρήση ψηφιακής υπογραφής χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής 

ψηφιακής υπογραφής. 

 

Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής 

του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει 

σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και 

προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του.      

 
 

 

 

 

Άρθρο 4 

Αποκλεισµός υποψηφίων 
I. Αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης οποιοσδήποτε 

οικονοµικός φορέας (βάσει του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016) όταν : 

 

1) υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους : 

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 

2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος(ΕΕ L 300 της 

11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της 

καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 

καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, 

σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο 

του οικονοµικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την 

προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ 

C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το Ν. 2803/2000 (Α' 48), 

δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της 

απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, 

για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 

ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση 

της τροµοκρατίας, όπως αυτές Ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 

2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 

δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 



25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το Ν. 

3691/2008 (Α' 166), στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας 

ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για 

την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την 

προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 

απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, 

σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το Ν. 4198/2013 (Α' 

215 ). 

 

Η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται επίσης όταν το 

πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι 

µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού 

φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

 

 

Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως : 

α)στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. , Ι.Κ.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

β)στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, 

καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

2) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας 

πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 

και την επικουρική ασφάλιση. 

 

II. Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης -η αναθέτουσα αρχή- µπορεί να αποκλείσει από τη 

συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης οποιονδήποτε οικονοµικό 

φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις : 

α) εάν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε κατάλληλα µέσα αθέτηση των 

ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 

4412/16, 

β) εάν ο οικονοµικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν 

βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια 

διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου, 

γ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο 

συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους 

οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού, 

δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 

δεν µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα, 

ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη 

συµµετοχή των οικονοµικών φορέων κατά την προετοιµασία της διαδικασίας 

σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του Ν. 4412/2016, δεν 

µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,   



στ) εάν ο οικονοµικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη 

πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης 

δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή 

προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη 

καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες 

κυρώσεις, 

ζ) εάν ο οικονοµικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά 

την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας 

των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει 

τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, 

η) εάν ο οικονοµικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει 

εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο 

πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

θ) εάν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει, µε κατάλληλα µέσα, ότι ο 

οικονοµικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο 

θέτει εν αµφίβολο την ακεραιότητά του. 

 

Άρθρο 5 

Συµβατικά στοιχεία 
Στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτήν κατά σειρά ισχύος είναι : 

� Η παρούσα διακήρυξη 

� Οι τεχνικές προδιαγραφές 
� Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός 

� Παράρτηµα Α΄ - Τα Φύλλα Συµµόρφωσης στις Τεχνικές Προδιαγραφές 

� Παράρτηµα Β΄ - Το έντυπο οικονοµικής προσφοράς 

� Η προσφορά του µειοδότη 

� Τα από το διαγωνιζόµενο πλήρη τεχνικά και περιγραφικά στοιχεία που θα 

δοθούν µε την προσφορά. 

 

 

Άρθρο 6 

Προσφορές 
 

1)  Οι προσφορές υποβάλλονται για ένα ή για περισσότερα τµήµατα του 

ενδεικτικού προϋπολογισµού. 

Αναλυτικά ο συµµετέχων µπορεί να υποβάλλει προσφορά : 

o Για την υποκατηγορία α του τµήµατος 1 

o Για την υποκατηγορία β του τµήµατος 1 

o Για το σύνολο του τµήµατος 1 

o Για το σύνολο του τµήµατος 2 

o Και για το σύνολο όλων των τµηµάτων 

2) Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές.    

3) Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές. 

4) Η ισχύς των προσφορών θα είναι δωδεκάµηνη. 

5) Οικονοµικοί όροι των διαγωνιζοµένων δε γίνονται δεκτοί. 



6) Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµής µέχρι λήξεως της σύµβασης 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

7) Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 

εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους 

συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, τότε ο προσφέρων 

οικονοµικός φορέας οφείλει να σηµαίνει τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του 

µε χρήση του σχετικού πεδίου του Συστήµατος. Στην αντίθετη περίπτωση, θα 

µπορούν να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. 

Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, 

λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, 

αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που 

επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας.. ∆εν 

χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις 

προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της 

τεχνικής προσφοράς που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

8) Οι προσφορές (στην έντυπη µορφή τους και όπως αποτυπώνονται στο αρχείο 

.pdf) δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις κ.λπ. Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά 

απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή 

κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

9) Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 

όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά  

αναφέρει  τα  σηµεία  εκείνα  τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται.  Στην περίπτωση 

αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της 

προσφοράς που  είναι  διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης  προκειµένου   

να  αξιολογηθούν. Μετά  την  κατάθεση  της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, 

αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή  απόκρουση  

όρου  της  διακήρυξης  ή της προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις  δίνονται από  τον  

προσφεύγοντα  µόνο  όταν ζητούνται από την Επιτροπή διαγωνισµού, είτε 

ενώπιων της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που 

δίνονται σύµφωνα  µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που 

αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν.  

10) Η υποβολή µόνο µίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της 

διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης. 

11) Καθώς κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά µόνο βάσει τιµής, ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την ίδια 

ακριβώς τιµή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε 

κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η 

κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρµοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών 

των οικονοµικών φορέων. 

 

Άρθρο 7 

Γλώσσα σύνταξης προσφορών 

 

Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα 

και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή µερικά. Σε περίπτωση 

ασυµφωνίας µεταξύ των τµηµάτων των εγγράφων της σύµβασης που έχουν συνταχθεί 

σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. (παρ. 3 αρ.53 Ν. 4412/16) 



Οι προσφορές και οι αιτήσεις συµµετοχής και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές 

στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη 

µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και 

δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε 

µε το Ν. 1497/1984 (Α' 188). Ορίζεται ότι ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και 

άλλα έντυπα - εταιρικά ή µη - µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο µπορούν να 

υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην 

ελληνική. (παρ. 4 αρ.92 Ν. 4412/16). 

Οι προσφορές, τεχνικές και οικονοµικές, θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα 

τα σηµεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερµηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος. 

 

Άρθρο 8 

Χρονική ισχύς προσφορών - Τιµές προσφορών 
 

A. Η χρονική ισχύς των προσφορών ορίστηκε σε δώδεκα µήνες, σύµφωνα µε το 

άρθρο 6 της παρούσης. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από αυτόν που προβλέπεται 

στα έγγραφα της σύµβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Σε περίπτωση αιτήµατος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, 

σύµφωνα µε την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 72, για τους 

οικονοµικούς φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των 

προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσµεύουν για το επιπλέον αυτό 

χρονικό διάστηµα. 

Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης προµηθειών και παροχής 

γενικών υπηρεσιών, οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς 

φορείς για διάστηµα που ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης και δεν µπορεί να 

υπερβαίνει τους δώδεκα (12) µήνες από την επόµενη της διενέργειας της 

διαδικασίας ανάθεσης. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς µπορεί να 

λαµβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη 

από τα έγγραφα της σύµβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Μετά τη 

λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 

προσφοράς, τα αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η 

αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της 

διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι οικονοµικοί φορείς που 

συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου 

ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η 

διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται 

οι λοιποί οικονοµικοί φορείς. 

 

B. Όλες οι προσφορές θα αναφέρονται σε ευρώ ανεξάρτητα από τη χώρα 

προέλευσης των ειδών (εγχώρια ή εισαγόµενα).  

Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου 

Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού ή της παρεχόµενης υπηρεσίας στον τόπο και µε 

τον τρόπο που προ βλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

Οι τιµές προσφοράς σε καµία αναθεώρηση δεν υπόκεινται για 

οποιοδήποτε λόγο ή αιτία αλλά παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες µέχρι το 

τέλος της συµβατικής περιόδου. 

 



Άρθρο 9 

Κατάρτιση και υποβολή προσφορών 

 

1. Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική 

ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην Υ.Α. Π1/2390/2013 και στα 

άρθρα 36-37 του Ν.4412/2016. 

2. Περιεχόµενο προσφορών 
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής :  

α. Ένας υποφάκελος (κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα) µε την 

ένδειξη “∆ικαιολογητικά συµµετοχής-Τεχνική προσφορά” στον οποίο υποβάλλονται 

η εγγύηση συµµετοχής και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο της υποβολής της 

προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. 

Συγκεκριµένα στον υποφάκελο αυτό περιλαµβάνονται :  

∆ικαιολογητικά συµµετοχής  
Οι προσφέροντες υποβάλλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και 

προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα δικαιολογητικά συµµετοχής που 

αναφέρονται στο άρθρο  10 της διακήρυξης σε αρχείο .pdf σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013  και στο 93 του Ν. 4412/16. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του 

προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε 

µορφή αρχείου .pdf  και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) 

εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. Τα 

δικαιολογητικά προσκοµίζονται στο πρωτόκολλο της ∆ιεύθυνσης Ανακύκλωσης και 

∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης (Ποσειδώνος 30, 

(Έναντι MAKRO), Θεσσαλονίκη - Τηλεφωνικό Κέντρο 15 192 και 2310 494 500 ) 

που διενεργεί το διαγωνισµό (προκειµένου να παραδοθούν στην αρµόδια επιτροπή 

διαγωνισµού) µε διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα 

δικαιολογητικά. 

Οι απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από τους 

έχοντες την υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής. 

Επισηµαίνεται ότι τα δικαιολογητικά συµµετοχής ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου 

“∆ικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική προσφορά” που έχουν υποβληθεί µε την 

ηλεκτρονική προσφορά και απαιτείται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή 

εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία 

που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα (προµηθευτή) 

και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ενδεικτικά, τέτοια 

στοιχεία θεωρούνται η εγγυητική επιστολή συµµετοχής, πιστοποιητικά που 

εκδίδονται από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς.  

 

Τεχνική προσφορά  
Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρµα 

του Συστήµατος. Στη συνέχεια, το Σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε 

µορφή .pdf  το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. 

Σε περίπτωση διάστασης των στοιχείων που περιλαµβάνονται στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρµα του Συστήµατος και του υπογεγραµµένου  ψηφιακά 

ηλεκτρονικού αρχείου υπερισχύει το τελευταίο. 



Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρµες του Συστήµατος, ο οικονοµικός φορέας επισυνάπτει ψηφιακά 

υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

Οι προσφέροντες υποβάλλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και 

προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς 

που αναφέρονται στο άρθρο 10 της διακήρυξης σε αρχείο .pdf σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο Ν. 4155/2013 και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013. 

 

Τα δηµόσια έγγραφα µπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των 

πρωτότυπων ενώ τα ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να είναι ευκρινή 

φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων που έχουν προηγουµένως 

µεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα (σε περίπτωση ξενόγλωσσων) και θεωρηθεί 

από δικηγόρο ή αρµόδια δηµόσια αρχή (άρθρο 1 του Ν.4250/2014).  

 

β. Ένας υποφάκελος (κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα) µε την 

ένδειξη “Οικονοµική προσφορά” στον οποίο περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά 

του οικονοµικού φορέα (προµηθευτή).  

Η οικονοµική προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική 

φόρµα του Συστήµατος. Στη συνέχεια, το Σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό 

αρχείο σε µορφή .pdf  το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον 

προσφέροντα. Σε περίπτωση διάστασης των στοιχείων που περιλαµβάνονται στην 

ειδική ηλεκτρονική φόρµα του Συστήµατος και του υπογεγραµµένου  ψηφιακά 

ηλεκτρονικού αρχείου υπερισχύει το τελευταίο. 

Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρµες του Συστήµατος, ο οικονοµικός φορέας επισυνάπτει στην 

ηλεκτρονική οικονοµική του προσφορά, ψηφιακά υπογεγραµµένο το σχετικό 

ηλεκτρονικό αρχείο (υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς) σε µορφή .pdf.      

3. Αποδεικτικό υποβολής 
Από το Σύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς. 

 

 

Άρθρο 10 

∆ικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική προσφορά - Οικονοµική προσφορά 

 

 

I. Τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό θα πρέπει να έχουν ισχύ κατά 

την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών στο Σύστηµα. Οι 

υπεύθυνες ∆ηλώσεις του Ν.1599/86 πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία σύνταξης και 

ηµεροµηνία ψηφιακής υπογραφής εντός της προθεσµίας υποβολής ηλεκτρονικά 

των προσφορών στο Σύστηµα.  

 

Τα δικαιολογητικά συµµετοχής σύµφωνα µε το άρθρο 93 του Ν. 4412/16 

είναι τα εξής: 

 

 

 

 

 

 



Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική 

Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική 

προσφορά» υποβάλλονται επί ποινή αποκλεισµού : 

 

Α) Υπεύθυνες ∆ηλώσεις του ν.1599/1986 (Α'75), κατά τα προβλεπόµενα στην παρ. 

2 του άρθρου 79 του ν.4412/16, δηλαδή: 

1. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του Ν. 1599/1986) του διαγωνιζόµενου ότι: α) πληροί 

τις προϋποθέσεις συµµετοχής του στον διαγωνισµό, β) έλαβε πλήρη γνώση των όρων 

της παρούσας διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών τα οποία αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα και γ) δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του από διαγωνισµούς και 

δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής του 

δραστηριότητας. 

Στη δήλωση δεν επιτρέπεται καµία αναγραφή, η οποία θα τροποποιεί τους όρους της 

σύµβασης. 

2. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του Ν.1599/1986) του διαγωνιζόµενου ότι δεν υπάρχει 

εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους: 

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 

την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 

κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 

του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας 

Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό 

δίκαιο του οικονοµικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 

οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, 

σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α' 48), 

δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-

πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 

καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 

τροµοκρατίας, όπως αυτές Ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά 

µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 

νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της 

τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική 

νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α' 166), στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές 

εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 

πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 

θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 

2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 

ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α' 215 ). 



Η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται επίσης όταν το 

πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι 

µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού 

φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε., Ι.Κ.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς 

και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

3. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου (άρθρο 8 του Ν.1599/1986) η οποία θα 

αναφέρει: α) ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 

των φόρων ή ότι έχει προβεί σε διακανονισµό για την καταβολή τους, β) ότι δεν έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης κύριας και επικουρικής ή ότι έχει προβεί σε διακανονισµό για την 

καταβολή τους,  γ) τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης προς τους οποίους 

υποχρεούται στην καταβολή εισφορών και δ) ότι δεν απασχολεί ούτε πρόκειται να 

απασχολήσει καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης ανασφάλιστο προσωπικό. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου (άρθρο 8 του Ν.1599/1986) ότι: α) δεν 

τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού, δεν έχει 

αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες, δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε 

εθνικές διατάξεις νόµου. 

 

Β) Εγγύηση Συµµετοχής, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, 

 

 Η «Εγγύηση συµµετοχής», 2% της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ, µε 

ανάλογη στρογγυλοποίηση.  

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τµήµατα της σύµβασης, 

το ύψος της εγγύησης συµµετοχής υπολογίζεται 2% επί της εκτιµώµενης αξίας, εκτός 

ΦΠΑ, του/των προσφεροµένου/ων τµήµατος/τµηµάτων. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει 

και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων 

που συµµετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη 

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, η οποία είναι δωδεκάµηνη. Η αναθέτουσα 

αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 

παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 

συµµετοχής. 

Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του 

κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που 

αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του Ν. 4412/2016, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα 

προβλεπόµενα στα έγγραφα της σύµβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως 

για υπογραφή της σύµβασης. 

Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης 

καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες 

µετά: α) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση 

απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και β) την 

άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή την έκδοση 



απόφασης επ’ αυτών, και γ) την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε το άρθρα 35 και 36 του Ν. 4129/2013 (Α' 52), 

εφόσον απαιτείται. 

Η εγγύηση συµµετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα και περιλαµβάνει κατ’ 

ελάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 72 του Ν. 4412/16. ∆ηλαδή : 

α) την ηµεροµηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη, 

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον 

φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις ∆ηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών και 

παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών), 

δ) τον αριθµό της εγγύησης, 

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ 

του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, 

ζ) τους όρους ότι : 

αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και 

ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, 

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 

την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, 

θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 

εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 

εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 

εγγυητικές επιστολές προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 

Γ) Τα Αποδεικτικά Έγγραφα Νοµιµοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου 

νοµικού προσώπου: 

 

Οι Α.Ε. και οι Ε.Π.Ε εκπροσωπούνται από µέλος του ∆ιοικητικού τους Συµβουλίου ή 

άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο το οποίο οφείλει να υποβάλλει :  

1. ΦΕΚ σύστασης. 

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού µε τα ΦΕΚ στα οποία έχουν 

δηµοσιευθεί όλες οι µέχρι σήµερα τροποποιήσεις αυτού ή αντίγραφο 

κωδικοποιηµένου καταστατικού. 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δηµοσιευθεί το πρακτικό ∆ιοικητικού Συµβουλίου για 

τον ορισµό του νόµιµου εκπροσώπου της εταιρίας. 

4. Πρακτικό του ∆.Σ. της εταιρίας µε το οποίο εγκρίνεται η συµµετοχή της 

στο    διαγωνισµό  για την ανάληψη της δηµοπρατούµενης προµήθειας και ορίζεται 

συγκεκριµένο άτοµο στο οποίο παρέχεται η εξουσιοδότηση (στην περίπτωση που δεν 

υπογράφει ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρίας τα σχετικά µε το διαγωνισµό έγγραφα 

και µόνο εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψήφιου αναδόχου) 

να υπογράψει όλα τα απαιτούµενα έγγραφα συµπεριλαµβανοµένης και της 

προσφοράς και να την υποβάλλει ηλεκτρονικά. Επίσης, να εκπροσωπεί την εταιρία 

έναντι της αναθέτουσας αρχής για όλα τα ζητήµατα που σχετίζονται µε τη σύµβαση, 

συµµετέχοντας όποτε και όπου κληθεί σε συναντήσεις µε τα αρµόδια για την 

παρακολούθηση και τον έλεγχο της σύµβασης όργανα της αναθέτουσας αρχής. 



Οι Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε. εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή άλλο νόµιµα 

εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο το οποίο οφείλει να υποβάλλει: 

1. Αντίγραφο καταστατικού µε όλα τα µέχρι σήµερα τροποποιητικά. 

2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί 

τροποποιήσεων του καταστατικού. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης των εταιριών στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά 

σύστασής τους εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστηµένες.  

∆) παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν µε 

αντιπρόσωπο τους. 

Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους, 

υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης υπογεγραµµένη ψηφιακά από τον προµηθευτή 

που πρόκειται να εκπροσωπηθεί στο διαγωνισµό. 

Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δηµοπρασία, περισσότερες από 

µία εταιρίες, ούτε να συµµετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο 

φυσικό πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισµό ή ένωση προµηθευτών. Στην περίπτωση 

αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός αν αποσύρει ο ενδιαφερόµενος όλες τις 

προσφορές εκτός από µία, µε την οποία θα συµµετέχει στο διαγωνισµό. Επίσης, δεν 

µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό για λογαριασµό του, υπάλληλος εταιρίας που 

συµµετέχει σ’ αυτόν ή ειδικός σύµβουλος αµειβόµενος από αυτή µε µισθό ή και µε 

άλλο τρόπο αµοιβής.   

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή 

δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από 

ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής 

ή συµβολαιογράφου.  

Για τους προµηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόµο 

ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση 

υπογεγραµµένη ψηφιακά. 

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά  Α - Β για κάθε οικονοµικό φορέα που 

συµµετέχει στην ένωση. 

 

II. Η Τεχνική Προσφορά των διαγωνιζοµένων περιέχει : 

1) Αναλυτική Τεχνική περιγραφή των προσφεροµένων ειδών, σύµφωνα µε τις 

Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας. 

2) Συµπλήρωση των Φύλλων Συµµόρφωσης που υπάρχουν στη διακήρυξη 

(Παράρτηµα Α΄ της διακήρυξης) 

 

Σύµφωνα µε την παρ. 4 αρ. 92 Ν. 4412/16 ορίζεται ότι τα τυχόν  τεχνικά 

φυλλάδια, τα πιστοποιητικά  διασφάλισης ποιότητας και η δήλωση συµµόρφωσης 

και µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 

µετάφραση στην ελληνική.  

 

Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 

 

Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», περιλαµβάνεται η 

οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα (Προµηθευτή), διακριτά αναλυτικά 

για κάθε τµήµα (γραµµή συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ). 

Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή αποκλεισµού στον 

(υπο)φάκελο «Οικονοµική Προσφορά». 



Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό 

ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 

υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά 

υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να 

παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν 

έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του 

συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά 

ηλεκτρονικά αρχεία. 

Επισηµαίνεται ότι ο οικονοµικός φορέας θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να 

επισυνάψει ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου pdf στον (υπο)φάκελο της 

οικονοµικής προσφοράς το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που 

προσαρτάται στην παρούσα διακήρυξη. Σχετικά µε την συµπλήρωση του εν λόγω 

εντύπου (Παράρτηµα Β΄ της διακήρυξης), επισηµαίνουµε τα κάτωθι : 

A. Το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να αναγράφει τα στοιχεία του 

διαγωνιζόµενου, και να υπογράφεται ψηφιακά από : 

α) τον ίδιο τον προµηθευτή (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) 

β) το νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου και 

γ) σε περίπτωση κοινοπραξίας, από τον ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο. 

Β. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 8 της παρούσης. 

Γ. Εφόσον υφίστανται έγκυρες οικονοµικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα, 

διενεργείται δηµόσια κλήρωση από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, κατόπιν 

προσκλήσεως των διαγωνιζοµένων που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίοι 

δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία), µε τρόπο που να διασφαλίζει τη 

διαφάνεια της διαδικασίας. 

 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

 

Άρθρο 11 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
 

 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την τέταρτη εργάσιµη 

ηµέρα µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, 05/01/2017 και 

ώρα 10:00 π.µ., µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της 

Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων για την ανάθεση 

δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση των 

ηλεκτρονικών υποφακέλων “∆ικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά”. 

Οι ηλεκτρονικοί υποφάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται 

ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε 

ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές 

κρίθηκαν αποδεκτές, µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων 

“∆ικαιολογητικά συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά”, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό 



θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που 

αποσφραγίσθηκαν. 

Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων “Οικονοµική 

Προσφορά”, οι προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές 

αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των 

προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λαµβάνουν γνώση των τιµών που 

προσφέρθηκαν. 

Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών 

προσφορών και των οικονοµικών προσφορών µπορούν να γίνουν σε µία δηµόσια 

συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής. 

Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής, η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους 

προσφέροντες/συµµετέχοντες. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύµφωνα µε το 

άρθρο 100 παρ. 4 του Ν. 4412/2016. 

 

 

 
Άρθρο 12 

Συµπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

1) Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, η 

αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους 

υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά 

που έχουν υποβάλει, µέσα σε εύλογη προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να είναι 

µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της 

σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση που υποβάλλεται 

από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, δεν λαµβάνεται υπόψη. 

2) Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συµπλήρωση αφορά µόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις 

πληµµέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται διόρθωση ή 

συµπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη µονογραφών, διακεκοµµένη αρίθµηση, 

ελαττώµατα συσκευασίας και σήµανσης του φακέλου και των υποφακέλων των 

προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των 

εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύµβασης, που 

δεν επιφέρουν έννοµες συνέπειες ως προς το περιεχόµενό τους, ελλείψεις ως προς 

τα νοµιµοποιητικά στοιχεία, πληµµελής σήµανση αντιγράφων που εκδίδονται, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74), µεταφράσεων 

και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δοµής των 

εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγµατα, υποχρεωτικά ή µη, που 

θεσπίζονται µε νόµο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύµβασης. Η 

συµπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως 

συνέπεια µεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συµµόρφωση µε 

τους όρους της διακήρυξης, αλλά µόνο τη διευκρίνιση ή συµπλήρωση, ακόµη και 

µε νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 

3) Η διευκρίνιση ή η συµπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση 

µεταχείριση των οικονοµικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή µεταχείριση 



συγκεκριµένου οικονοµικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δηµόσιας 

σύµβασης. 

4) Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να 

διευκρινίσουν, µέσα σε εύλογη προθεσµία η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη 

από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, 

το περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν 

περιέχει ασάφειες ήσσονος σηµασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή 

πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλµατα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι 

µπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα 

την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέµιτο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στη συγκεκριµένη προσφορά σε σχέση µε τις λοιπές. 

5) Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, 

σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 έως 4, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα 

αρχή, αν επίκειται αποκλεισµός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των 

δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 

Άρθρο 13 

Υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης 

 

 

Μετά την παραπάνω απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, η αναθέτουσα 

αρχή ειδοποιεί εγγράφως και ηλεκτρονικά τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει σύµφωνα µε το άρθρο 103 

του Ν. 4412/2016, εντός προθεσµίας δέκα ηµερών, ηλεκτρονικά µέσω του 

Συστήµατος, σε µορφή αρχείου pdf και σε φάκελο µε σήµανση «∆ικαιολογητικά 

Κατακύρωσης», τα παρακάτω δικαιολογητικά, έναντι των οποίων υπέβαλε τις 

υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986 που ορίζονται στο άρθρο 10 της παρούσης. 

Επίσης, µετά την ηλεκτρονική υποβολή τους και εντός τριών (3) ηµερών τα 

δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή στο πρωτόκολλο ∆ιεύθυνσης 

Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης 

(Ποσειδώνος 30, (Έναντι MAKRO), Θεσσαλονίκη - Τηλεφωνικό Κέντρο 15 192 και 

2310 494 500 ) που διενεργεί το διαγωνισµό (προκειµένου να παραδοθούν στην 

αρµόδια επιτροπή διαγωνισµού) µε διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα 

προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά. 

Επισηµαίνεται ότι τα στοιχεία του φακέλου “∆ικαιολογητικά κατακύρωσης” 

που έχουν υποβληθεί  και απαιτείται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός 

της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν 

έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα (προµηθευτή) και κατά 

συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ενδεικτικά, τέτοια στοιχεία 

θεωρούνται πιστοποιητικά που εκδίδονται από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

«∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης»,  

• Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, ή της επαγγελµατικής οργάνωσης 

ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή µε το οποίο 

να πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, που 

θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

• Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από 

αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης από το οποίο 



να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση 

για κάποιο από τα αδικήµατα του άρθρου 10 παρ. Ι της παρούσας διακήρυξης, 

που θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως : 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε., Ι.Κ.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς 

και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

• Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, 

εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 

διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία, που 

θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

• Φορολογική ενηµερότητα από την αρµόδια Εφορία ή ηλεκτρονικά από το 

taxisnet, ότι είναι ενήµεροι, κατά την ηµεροµηνία υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους ή 

ότι έχουν υπαχθεί σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους. 

• Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το 

οποίο να προκύπτει πως είναι ενήµεροι κατά την ηµεροµηνία υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν 

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ή ότι έχουν υπαχθεί σε δεσµευτικό 

διακανονισµό για την καταβολή τους. Αν ο οικονοµικός φορέας είναι 

Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 

κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

• Βεβαίωση της Ταµειακής Υπηρεσίας του ∆ήµου Θεσσαλονίκης (Τµήµα 

Ταµείου, ∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης), ότι δεν υφίσταται 

καµία οφειλή προς το ∆ήµο Θεσσαλονίκης από οποιαδήποτε αιτία, ή 

βεβαίωση διακανονισµού της οφειλής τους. 

 

Σηµείωση: Αν το κράτος – µέλος ή η χώρα εγκατάστασης δεν εκδίδει τέτοιου είδους 

έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει 

όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους, το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη µέλη ή 

στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού. 

 

Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε 

αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα 

προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση 

σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει 

την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο 

για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες. 

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα 

στοιχεία που δηλώθηκαν, είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος 



κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104 του ν. 4412/16, 

καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η 

προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες 

δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό 

διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, 

κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, χωρίς να 

λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας 

από τους προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα 

έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία µαταιώνεται. 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και 

εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των 

άρθρων 73 του ν. 4412/16, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την 

επιφύλαξη του άρθρου 104 του ν. 4412/16, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συµµετοχής του, και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του 

προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει 

ότι πληροί τα κριτήρια επιλογής, η διαδικασία µαταιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη 

σύνταξη πρακτικού από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του 

φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης 

είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της 

διαδικασίας είτε για την κατακύρωσης της σύµβασης. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου 

των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης του 

αποφαινοµένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, δηλαδή την Οικονοµική Επιτροπή. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

 

Άρθρο  13 

Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 
 

Οι χρήστες έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται από το Σύστηµα µε 

τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείµενες διατάξεις, 

εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των 

διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β' 

1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του 

Ν. 4155/2013. 

 
Άρθρο 14 

Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης 

 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε 

αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 

προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε 



πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί 

αποδείξει. 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον 

η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της 

σύµβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στις 

κείµενες διατάξεις βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και 

δικαστικής Προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 

β) ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 

σύµφωνα µε τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και 

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, 

εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 

του ν.4412/16, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης 

κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την 

υπογραφή του συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση 

σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος 

δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται 

στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την 

υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την 

περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του ν. 4412/16. 

 

  Άρθρο  15 

Ματαίωση διαδικασίας 

 

1.Η αναθέτουσα αρχή µε εδικά αιτιολογηµένη απόφασή της, µετά από γνώµη 

του αρµόδιου οργάνου, µαταιώνει τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υποβολής προσφοράς είτε λόγω 

απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισµού όλων των 

προσφερόντων ή συµµετεχόντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4412/16 και τα 

έγγραφα της σύµβασης ή 

β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 105 του ν. 

4412/16. 

2.Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης µπορεί να λάβει 

χώρα µε ειδικώς αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, µετά από γνώµη 

του αρµόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 

β) αν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε τη διαδικασία 

ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν 

ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το 

υπό ανάθεση αντικείµενο, 

γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης,  

δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα από οικονοµική άποψη, 

ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του ν. 4412/16 , 

στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος όπως ιδίως δηµόσιας 

υγείας ή Προστασίας του περιβάλλοντος. 



3.Αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της 

διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου 

οργάνου, να ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το 

αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σηµείο που 

εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη. 

4.Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη µαταίωση της διαδικασίας που 

αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία 

σύναψης δηµόσιας σύµβασης για ολόκληρο το αντικείµενο της σύµβασης ή, αν οι 

λόγοι αυτοί συνδέονται µε τµήµα της σύµβασης, για το εν λόγω τµήµα, εφόσον 

επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών. 

5.Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωµα, µετά από γνώµη του 

αρµοδίου οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα µε τη µαταίωση της διαδικασίας 

σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, µε 

τροποποίηση ή µη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32 

του ν. 4412/16,  εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι 

προϋποθέσεις των άρθρων αυτών. 

 

Άρθρο 16 

Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 

σύµβασης. Το ύψος της καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης 

εκτός ΦΠΑ και καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης. 

Απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συµβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το 

ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή 

παράδοσης κατά δύο (2) µήνες. 

 Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το άρθρο 132, η οποία 

συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 

καταθέσει πριν την τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας 

ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις 

την εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας 

αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους µετά την 

οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της 

σύµβασης. 

  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως κι η εγγύηση συµµετοχής εκδίδεται από 

πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε 

τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 

Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού 

ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο 

Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά 

τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 

οικονοµικό φορέα. 

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως κι η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνουν 

κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) την ηµεροµηνία έκδοσης, 



β) τον εκδότη, 

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον 

φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις ∆ηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών και 

παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών), 

δ) τον αριθµό της εγγύησης, 

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ 

του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, 

ζ) τους όρους ότι: 
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και 
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, 

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 

την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, 

θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 

εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 

εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης. 

 Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να έχουν 

εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

Για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και γενικών υπηρεσιών: εάν στο 

πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 

υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης 

γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του 

εκπρόθεσµου. Αν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, 

σύµφωνα µε την σύµβαση, τµηµατικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης αποδεσµεύονται 

σταδιακά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του µέρους της ποσότητας των 

αγαθών ή του τµήµατος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή 

αποδέσµευσή τους απαιτείται προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού 

οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 

εκπρόθεσµη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσµευση γίνεται µετά την 

αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου 

 

Άρθρο 17 

Σύµβαση 

 

  Η σύµβαση καταρτίζεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών 

που τη συνοδεύουν, που µε την προσφορά του αποδέχθηκε ο ανάδοχος ή µε βάση την 

έγκριση για την κατάρτισή της µε την οποία συµφωνεί ο ανάδοχος. Η σύµβαση δεν 

µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παρακάτω στοιχεία:  

o Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης 

o Τα συµβαλλόµενα µέρη 

o Τα προς προµήθεια είδη 

o Τη συµφωνηθείσα τιµή 

o Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των ειδών 

o Τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών  

o Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις και ρήτρες. 

o Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών 



o Τον τρόπο πληρωµής και αναπροσαρµογής του συµβατικού τιµήµατος, 

εφόσον προβλέπεται αναπροσαρµογή 

o Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προµήθειας 

    

 Η σύµβαση τροποποιείται σύµφωνα µε το άρθρο 132 του ν. 4412/16 ύστερα από 

γνωµοδότηση της του αρµοδίου οργάνου. 

Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής 

προϋποθέσεις: 

α) Σε περίπτωση προµήθειας παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση 

διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συµβατικής, κατά 

µέρος που κρίνεται ως ασήµαντο από το αρµόδιο όργανο. 

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν. 

γ) Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως 

επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και 

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 

συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 

προβλεπόµενα από τη σύµβαση. 

Σε εκτέλεση συµβατικού όρου µπορεί η σύµβαση να παραταθεί µέχρι την 

ανάδειξη νέου προµηθευτή και την υπογραφή νέας σύµβασης, εφόσον δεν θα υπάρξει 

κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη 

διακήρυξη και τη σύµβαση, ως και περαιτέρω οικονοµική επιβάρυνση του ∆ήµου 

(ανάλωση διαθέσιµων ποσοτήτων και πιστώσεων κατά τη λήξη της χρονικής 

διάρκειας της σύµβασης). 

Κατά την εκτέλεση των συµβάσεων οι ανάδοχοι οικονοµικοί φορείς τηρούν 

τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο 

της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 

εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν 

εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητας τους. 

Η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής παρακολουθεί και ελέγχει την 

προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύµβασης και την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβληµένων µέτρων λόγω 

µη τήρησης των ως άνω όρων. 

Στο στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, γνωµοδοτεί για κάθε θέµα που 

ανακύπτει από τη σύµβαση και ιδίως επί της παράτασης του συµβατικού χρόνου, 

κάθε άλλης τροποποίησης της σύµβασης και της έκπτωσης του αναδόχου.  

Ως γνωµοδοτικά όργανα µπορεί να ορίζονται και οργανωτικές µονάδες 

ενταγµένες στη διοικητική δοµή της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα που έχει 

αναλάβει την εκτέλεση της σύµβασης.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Άρθρο 18 

Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου 

 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε 

στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του 

αρµοδίου αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου:  

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016,  

β) σε περίπτωση δηµόσιας σύµβασης προµηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή 

αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στον 

συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016.  

2. Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή 

ανάθεση ή την σύµβαση όταν: 

α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή 

αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

3. Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, 

ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλονται, µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα 

από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 

ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, 

κατά περίπτωση. 

β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη 

σύµβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε µε κατάθεση του 

ποσού από τον ίδιο είτε µε κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισµός 

των τόκων γίνεται από την ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής από τον 

προµηθευτή µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, 

µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την 

ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της επιστροφής της, µε το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο 

για τόκο υπερηµερίας. 

Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το 

σύνολο των συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν στο 

πεδίο εφαρµογής του νόµου κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74 του 

Ν.4412/2016. 

Άρθρο 19 

Χρόνος παράδοσης  

 

1. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των οχηµάτων ορίζεται σύµφωνα µε την  

υπ΄αριθµ. 26/2016 µελέτη του Τµήµατος Μελετών και Σχεδιασµού Συστηµάτων 

Καθαριότητας της ∆ιεύθυνσης Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών 

Απορριµµάτων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και αρχίζει από την πρωτοκόλληση και 

ανάρτηση της σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ.  

2. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των οχηµάτων µπορεί να παρατείνεται υπό 

τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: 

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, 

β) έχει εκδοθεί αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου της 

αναθέτουσας αρχής µετά από γνωµοδότηση αρµοδίου συλλογικού οργάνου είτε µε 

πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συµφωνεί ο προµηθευτής είτε 

ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν 

από τη λήξη του συµβατικού χρόνου, 



γ) το χρονικό διάστηµα της παράτασης είναι ίσο ή µικρότερο από τον αρχικό 

συµβατικό χρόνο παράδοσης. 

3. Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος 

παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συµβατικό χρόνο παράδοσης. 

4. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος από 

την υποβολή του σχετικού αιτήµατος του προµηθευτή. 

5. Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία 

λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν 

αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών, δεν 

επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου 

παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207. 

6. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 

αίτηµα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να 

παραδοθεί το υλικό, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 

7. Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την 

προµήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την 

ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες 

ηµέρες νωρίτερα. 

8. Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο 

προµηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρηµένο από 

τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ηµεροµηνία προσκόµισης, το 

υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας 

προσκοµίστηκε. 

Άρθρο 20 

Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση προµήθειας 

 

1. Αν το υλικό φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του 

συµβατικού χρόνου και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 

χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 209 του Ν. 4412/2016, επιβάλλεται 

πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 

εκπρόθεσµα. 

2. Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των 

εκπρόθεσµα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που 

παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των υλικών που 

παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής 

αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

3. Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για 

φόρτωση παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση του 

αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, 

δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα 

διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προµηθευτής 

και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

4. Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο και οι τόκοι 

επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα µέλη της ένωσης. 

 

 

 

 

 

 



Άρθρο 21  

Παραλαβή - Απόρριψη - Αντικατάσταση συµβατικών ειδών 

 

Παραλαβή υλικών 

 

1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του 

άρθρου 221 του ν.4412/16. 

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και 

ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί, ο προµηθευτής. Ο 

ποιοτικός έλεγχος γίνεται µε µακροσκοπική εξέταση, µε χηµική ή µηχανική εξέταση 

(εργαστηριακή εξέταση), µε πρακτική δοκιµασία, µε όλους ή µε όσους από τους 

παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ή και µε οποιονδήποτε άλλο ενδεικνυόµενο τρόπο. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής , η Επιτροπή Παραλαβής µπορεί: 

α) να παραλάβει το όχηµα, 

β) να παραλάβει το όχηµα µε παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές 

προδιαγραφές της σύµβασης, 

γ) να απορρίψει το όχηµα.  

Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προµηθευτή. 

3. Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το όχηµα µε παρατηρήσεις, αναφέρει 

στο σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της 

σύµβασης και διατυπώνει αιτιολογηµένα τη γνώµη της για το ζήτηµα αν το όχηµα 

είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την αρµόδια 

κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση, ότι οι παρεκκλίσεις 

του οχήµατος δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και µπορεί να χρησιµοποιηθεί, 

µε αιτιολογηµένη απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση 

του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του οχήµατος. Σε αντίθετη 

περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρµόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που 

εκτελεί τη σύµβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του οχήµατος επηρεάζουν την 

καταλληλότητά του και δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί, µε αιτιολογηµένη απόφαση 

του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, το 

υλικό µπορεί να απορριφθεί. 

4. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, 

πρωτοβάθµιες ή δευτεροβάθµιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους 

προµηθευτές. 

 

Χρόνος παραλαβής υλικών 
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων 

παραλαβής πραγµατοποιείται µέσα στον καθοριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 

πραγµατοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής µέσα στον οριζόµενο από τη σύµβαση 

χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, µε κάθε επιφύλαξη των 

δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρµοδίου 

αποφαινοµένου οργάνου, µε βάση µόνο το θεωρηµένο από την υπηρεσία που 

παραλαµβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόµισης τούτων, σύµφωνα δε µε την 

απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και 

εγγραφής του στα βιβλία της, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του 

προµηθευτή. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την 

πληρωµή του προµηθευτή, πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από την σύµβαση 

έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου 



οργάνου, στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο πρόεδρος και τα µέλη της 

επιτροπής που δεν πραγµατοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόµενο από την 

σύµβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 

παραλαβής που προβλέπονται από την σύµβαση και το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 

και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και 

καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των 

προβλεποµένων από τη σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 

πρωτοκόλλων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 71. Οποιαδήποτε ενέργεια που 

έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαµβάνεται υπόψη. 

 

 

Απόρριψη συµβατικών υλικών – αντικατάσταση 

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου 

ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να εγκρίνεται 

αντικατάστασή µε άλλο, που να είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε 

τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η 

προθεσµία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 

1/2 του συνολικού συµβατικού χρόνου, ο δε προµηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσµος 

και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. 

Αν ο προµηθευτής δεν αντικαταστήσει τα οχήµατα που απορρίφθηκαν µέσα 

στην προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, 

κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. 

 

                                                     

Άρθρο 22  

Προσφυγές - ∆ικαστική προστασία 

 

Προσφυγές 
1. Ο οικονοµικός φορέας (προµηθευτής) υποβάλλει τις προσφυγές ηλεκτρονικά, 

συµπληρώνοντας την ειδική φόρµα του Συστήµατος και επισυνάπτοντας το σχετικό 

έγγραφο σε µορφή αρχείου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 

Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δε φέρει ψηφιακή υπογραφή ο οικονοµικός 

φορέας το υποβάλλει σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίµων 

ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου 

προκειµένου να διαβιβαστεί στο Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης Οικονοµικής 

Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Σε περίπτωση αποστολής µε ταχυδροµείο 

ως ηµεροµηνία αποστολής λογίζεται η ηµεροµηνία που φέρει η σφραγίδα του 

ταχυδροµείου. 

Σε κάθε περίπτωση, η ηµεροµηνία άσκησης της προσφυγής είναι η ηµεροµηνία της 

ηλεκτρονικής υποβολής, εκτός εάν υπάρχει περίπτωση διάστασης µεταξύ του 

κειµένου της προσφυγής, όπως αυτή έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, και της προσφυγής, 

όπως έχει προσκοµισθεί από τον οικονοµικό φορέα, οπότε ως ηµεροµηνία άσκησης 

της προσφυγής λογίζεται η ηµεροµηνία αποστολής. 

2. Μετά την υποβολή των προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµοδίων οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά 

των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών 

της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων 

συγκροτήθηκε µε την 1237/26.9.16 Α.∆.Σ. (Α∆Α:7ΤΨ5ΩΡ5-7ΕΟ) όπως 

τροποποιήθηκε µε την 1415/25.10.2016 Α.∆.Σ.( Α∆Α:ΩΤ28ΩΡ5-ΧΣΣ). 



 

∆ικαστική προστασία (Ν. 3886/2010) 

1. Πριν υποβάλλει την αίτηση ασφαλιστικών µέτρων, ο ενδιαφερόµενος οφείλει, 

µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνοµης 

πράξης ή παράλειψης, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας 

αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που 

δικαιολογούν το αίτηµά του. Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αποφανθεί 

αιτιολογηµένα, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής και, αν την κρίνει βάσιµη, λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα. 

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία, τεκµαίρεται η απόρριψη της προδικαστικής 

προσφυγής (άρθρο 4). 

Η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο (∆ιοικητικό 

Εφετείο της έδρας της αναθέτουσας αρχής) µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από 

τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και δεν επιτρέπεται να 

περιέχει αιτιάσεις διαφορετικές από τις αιτιάσεις της προδικαστικής προσφυγής. 

2. Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής, η άσκηση αυτής, 

καθώς και η προθεσµία και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων κωλύουν τη 

σύναψη της σύµβασης, εκτός εάν µε προσωρινή διαταγή ο αρµόδιος δικαστής 

αποφανθεί διαφορετικά. Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών µέτρων, ο αιτών 

ειδοποιεί σχετικά την αναθέτουσα αρχή µε κάθε πρόσφορο µέσο, όπως τα 

ηλεκτρονικά και η τηλεοµοιοτυπία, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την άσκηση της 

αιτήσεως. Κατά τα λοιπά, η άσκηση αιτήσεως ασφαλιστικών µέτρων δεν κωλύει την 

πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως µε προσωρινή 

διαταγή του αρµόδιου δικαστή (άρθρο 5).  

3. Ο ενδιαφερόµενος µπορεί να ζητήσει τη κήρυξη της ακυρότητας της 

σύµβασης που υπογράφηκε όταν συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στο άρθρο 8 

του Ν. 3886/2010. 

Σηµείωση: Από 1/1/2017 όσον αφορά τις προσφυγές - δικαστική προστασία θα 

ισχύουν τα άρθρα 360 έως 373 του ν. 4412/2016 

 

                                                           Άρθρο 23 

Τρόπος Πληρωµής 

 

Μετά την παραλαβή των ειδών και την έκδοση του τιµολογίου ο ∆ήµος 

υποχρεούται να εξοφλεί τον προµηθευτή εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών, 

όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παρ. Ζ΄ (Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην 

Οδηγία 2011/7 της 16
ης

 Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των 

καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές) υποπαράγραφος Ζ.5 

(Συναλλαγές µεταξύ των επιχειρήσεων και ∆ηµοσίων Αρχών - Άρθρο 4 Οδηγίας 

2011/7) του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τεύχος Α΄/9-5-2013). 

Μετά την πάροδο των τριάντα (30) ηµερών, ο ανάδοχος δικαιούται νόµιµο 

τόκο υπερηµερίας, χωρίς να απαιτείται όχληση, εφόσον έχει εκπληρώσει τις 

συµβατικές και νοµικές του υποχρεώσεις και δεν έχει λάβει το οφειλόµενο ποσό 

εµπρόθεσµα, εκτός εάν ο οφειλέτης δεν ευθύνεται για την καθυστέρηση.     

                     

 

 

 

 

 



Άρθρο 24 

∆απάνες που βαρύνουν τον προµηθευτή 

 

Τον ανάδοχο βαρύνουν  η κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (άρθρο 4 παρ.3 του Ν.4013/2011), ο φόρος 

εισοδήµατος  4%, η δαπάνη των δηµοσιεύσεων του διαγωνισµού ή τυχόν 

επαναλήψεων του (γνωµοδότηση ∆΄ Τµήµατος Ν.Σ.Κ. 204/2010 – Ν.3801/2009, 

άρθρο 46, ΦΕΚ 163 Α΄- Ν.3548/2007, άρθρο 4, ΦΕΚ 68 Α΄), καθώς και κάθε άλλη 

επιβάρυνση για την παράδοση των ειδών στον τόπο και µε τον τρόπο που 

προβλέπεται στη διακήρυξη. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ∆ήµο Θεσσαλονίκης. 

 

Άρθρο 25 

Επίλυση διαφορών 

 

Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών ως προς το κύρος, την 

ερµηνεία και την εκτέλεση της σύµβασης αυτής και τις αξιώσεις που γεννώνται από 

αυτήν θα επιλύεται από τα αρµόδια δικαστήρια της έδρας του ∆ήµου Θεσσαλονίκης.  

 

Άρθρο 26 

Κανόνες δηµοσιότητας 

 

1. Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί : 

• Στο τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της 

Κυβερνήσεως 

• Σε δύο ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες   

• Σε  µια ηµερήσια τοπική   

• Σε µία εβδοµαδιαία τοπική  

2. Το πλήρες κείµενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί : 

•  Στο δικτυακό τόπο του ∆ήµου Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση 

www.thessaloniki.gr  

• Στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ. 

• Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.)  

 

 

Άρθρο 27 

Υποβολή αιτηµάτων παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών 

 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους 

προσφέροντες που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης συµπληρωµατικές 

πληροφορίες σχετικά µε τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το 

αργότερο έξι ηµέρες πριν από τη λήξη της προθεσµίας που έχει οριστεί για την παραλαβή 

των προσφορών.  

Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών:  

α. υποβάλλονται, από εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς (στους 

οποίους έχουν χορηγηθεί όνοµα χρήστη και κωδικός πρόσβασης ύστερα από αίτησή 

τους), ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριµένου διαγωνισµού µέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ και φέρουν ψηφιακή 

υπογραφή.  



β. συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή 

.pdf µε το κείµενο των ερωτηµάτων το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά 

υπογεγραµµένο. 

γ. δεν εξετάζονται αν υποβληθούν εκτός των ανωτέρω προθεσµιών ή υποβληθούν µε 

άλλο τρόπο ή το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο.  

 

                                                                                    

 

 

                                                                                 Θεσσαλονίκη 17-11-2016  

  

        

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

     

                        

                                       Γ. ΡΑΝΕΛΛΑ                                                      
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 26η/ 2016 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ         

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

∆/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ    
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Πληροφορίες : Π. Βοΐδης, Β. Γιανκούλης 

«Προµήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για 

την κάλυψη των αναγκών της ∆/νσης 

Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών 

Απορριµµάτων  του ∆ήµου 

Θεσσαλονίκης» 

Τηλ: 2310 494545  

e-mail: p.voidis@thessaloniki.gr 

e-mail: v.giankoulis@thessaloniki.gr 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Η µελέτη αφορά στην προµήθεια: 

1. Πέντε (5) πετρελαιοκίνητων επιβατικών αυτοκινήτων κατηγορίας 1.400cc.:  

α. ∆ύο (2) χρώµατος λευκού [υποκατηγορία (α)] 

β. Τρία (3) χρώµατος µπλε  [υποκατηγορία (β)] 

2. Ενός (1) πετρελαιοκίνητου επιβατικού αυτοκίνητου της κατηγορίας 1.300cc, χρώµατος µαύρου.  

για την κάλυψη των αναγκών της ∆/νσης Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων  

του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. 
 

1.   ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1.400 cc [υποκατηγορίες (α) και (β)] 

Τα προς προµήθεια πέντε (5) επιβατικά αυτοκίνητα ανήκουν στη λεγόµενη «ΜΙΚΡΗ» κατηγορία 

(όσον αφορά το µέγεθος του αµαξώµατος), 1.400 cc, θα είναι καινούργια, πρόσφατης κατασκευής, 

σύγχρονης τεχνολογίας του τελευταίου εξελιγµένου τεχνολογικά τύπου. Τα δύο (2) από αυτά 

[υποκατηγορία (α)] θα είναι χρώµατος λευκού και θα έχουν µέγιστο χρόνο παράδοσης δύο (2) 

µηνών ενώ τα υπόλοιπα τρία (3) [υποκατηγορία (β)] θα είναι χρώµατος µπλε και θα έχουν µέγιστο 

χρόνο παράδοσης πέντε (5) µηνών.  

Ακολουθεί «ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» το οποίο οφείλουν 

να υποβάλλουν συµπληρωµένο όλοι οι διαγωνιζόµενοι.   

 

Σηµείωση: Στα ακόλουθα ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ όπου 

αναγράφεται η λέξη ΝΑΙ στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ», το εν λόγω χαρακτηριστικό είναι 

απαιτούµενο επί ποινή αποκλεισµού.  

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ Ενότητα ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ 
ΦΑΚΕΛΟ/ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Οι απαντήσεις των υποψηφίων αναδόχων θα πρέπει να είναι 
αναλυτικές και επεξηγηµατικές (να παραπέµπουν σε συγκεκριµένες 
παραγράφους των τεχνικών φυλλαδίων όπου είναι δυνατό). 

ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

   

 
Τα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα, εκτός 
αν αναφέρεται ότι αποτελούν προτίµηση ή επιθυµία της Υπηρεσίας. 
Όπου ρητά αναφέρεται η λέξη «τουλάχιστον», δεκτές θα γίνονται τιµές 
οι οποίες θα είναι ίσες ή µεγαλύτερες από την ζητούµενη τιµή. 

ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
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Παράδοση 

•••• Υποκατηγορία (α) (επιβατικά λευκού χρώµατος): Ο χρόνος 
παράδοσης και των δύο (2) επιβατικών οχηµάτων στις 
εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας, δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος 
των δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία πρωτοκόλλησης της 
σύµβασης. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη 
απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. 

•••• Υποκατηγορία (β) (επιβατικά µπλε χρώµατος): Ο χρόνος 
παράδοσης και των τριών (3) επιβατικών οχηµάτων στις 
εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας, δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος 
των πέντε (5) µηνών από την ηµεροµηνία πρωτοκόλλησης της 
σύµβασης. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη 
απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. 

• Τα οχήµατα και των δύο υποκατηγοριών θα παραδοθούν, µετά την 
προσωρινή τεχνική παραλαβή τους, µε πινακίδες και έτοιµα προς 
κυκλοφορία. Όλες οι σχετικές διαδικασίες καθώς και οι σχετικές 
δαπάνες βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. 

• Κατά την παράδοση των οχηµάτων, αυτά θα συνοδεύονται από 
την άδεια κυκλοφορίας τους, το βιβλίο οδηγιών χρήσης του 
κατασκευαστή (στην ελληνική γλώσσα) και το βιβλίο συντήρησης 
(service). 

• Θα δοθεί πλήρης ηλεκτρονικός τιµοκατάλογος ανταλλακτικών του 
εργοστασίου κατασκευής 

ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

≤ 2 µήνες 
 
 
 
 

≤ 5 µήνες 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ 
 
 
 
 

ΝΑΙ 

   

1. ΒΑΣΙΚΑ (ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1.400 cc.  

ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ 
ΦΑΚΕΛΟ/ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

1.1 Γενικά 

Τα προς προµήθεια πέντε (5) επιβατικά αυτοκίνητα θα ανήκουν στη 
λεγόµενη «ΜΙΚΡΗ» κατηγορία (όσον αφορά στο µέγεθος του 
αµαξώµατος) και ως εκ τούτου θα πρέπει οι διαστάσεις του 
αµαξώµατος να περιλαµβάνονται εντός των ορίων της ακόλουθης  
παραγράφου «1.2 ∆ιαστάσεις αµαξώµατος».  

Επιπροσθέτως, θα είναι τελείως καινούργια, πρώτης χρήσης, έτους 
κατασκευής όχι παλαιότερου του έτους διεξαγωγής διαγωνισµού ή  
µεταγενέστερου. 

1. Βασικές 
Απαιτήσεις 

ΝΑΙ 

   

1.2 ∆ιαστάσεις αµαξώµατος 

Οι διαστάσεις του αµαξώµατος των προσφερόµενων οχηµάτων θα 
εµπίπτουν εντός των παρακάτω αναφεροµένων ορίων: 

• Μήκος: από 3.885 έως 4.045 mm 

• Πλάτος: από 1.682 έως 1.740 mm 

(Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να δηλώσουν τις διαστάσεις του 
αµαξώµατος των προσφερόµενων οχηµάτων) 

1. Βασικές 
Απαιτήσεις 

ΝΑΙ 

  

1.2 Κυβισµός κινητήρα 

 Τα προς προµήθεια επιβατικά αυτοκίνητα θα ανήκουν στην κατηγορία 
των 1.400 cc. Επιτρεπόµενη απόκλιση: από 1.364 έως 1.400.  

(Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να δηλώσουν τον κυβισµό των 
προσφερόµενων οχηµάτων) 

1. Βασικές 
Απαιτήσεις 

ΝΑΙ 

  

1.3. Τύπος κινητήρα 

• Πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος, υδρόψυκτος. 

• Θα ικανοποιεί τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές για την 
εκποµπή καυσαερίων και το θόρυβο.  

• Οι προσφορές θα περιλαµβάνουν και καµπύλες ισχύος, ροπής. 

1. Βασικές 
Απαιτήσεις 

ΝΑΙ 

   

1.4 Αριθµός πορτών 1. Βασικές 
Απαιτήσεις 

ΝΑΙ 
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Πέντε (5) 

1.5 Μετάδοσης ισχύος 

Μπροστινή κίνηση 

1. Βασικές 
Απαιτήσεις 

ΝΑΙ 

   

1.6 Σύστηµα µετάδοσης κίνησης 

Χειροκίνητο κιβώτιο πέντε (5) ή έξι (6) σχέσεων + όπισθεν ή αυτόµατο 

1. Βασικές 
Απαιτήσεις 

ΝΑΙ 

  

1.7 Σύστηµα πέδησης 

• Υδραυλικό σύστηµα.  

• Φρένα εµπρός / πίσω: ∆ισκόφρενα  / ∆ισκόφρενα 

1. Βασικές 
Απαιτήσεις 

ΝΑΙ 

  

1.8 Εξωτερικός χρωµατισµός οχηµάτων 

Υποκατηγορία (α): Τα δύο (2) προσφερόµενα επιβατικά οχήµατα θα 
είναι χρώµατος λευκού και θα φέρουν τις χαρακτηριστικές 
αυτοκόλλητες λωρίδες καθώς και τον διακριτικό αριθµό ∆Θ που 
φέρουν όλα τα οχήµατα του ∆ήµου Θεσσαλονίκης.  

Υποκατηγορία (β): Τα τρία (3) προσφερόµενα επιβατικά οχήµατα θα 
είναι χρώµατος µπλε και θα φέρουν τις χαρακτηριστικές αυτοκόλλητες 
λωρίδες καθώς και τον διακριτικό αριθµό ∆Θ που φέρουν όλα τα 
οχήµατα του ∆ήµου Θεσσαλονίκης.  

Οι ακριβείς διαστάσεις καθώς και το χρώµα των αυτοκόλλητων 
λωρίδων και λοιπών διακριτικών και των δύο υποκατηγοριών θα 
διευκρινιστούν καθ’ υπόδειξη του ∆ήµου Θεσσαλονίκης µετά την 
ανάθεση της προµήθειας, ενώ η προµήθεια και η τοποθέτησή τους 
αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου. Ακριβή στοιχεία θα 
δοθούν µε έγγραφο της Υπηρεσίας. 

1. Βασικές 
Απαιτήσεις 

ΝΑΙ 

  

1.9 Εγγύηση 

• Μηχανικά µέρη: δύο (2) έτη (τουλάχιστον) 

• ∆ιατήρηση από σκουριά: δέκα (10) έτη  

• Χρώµα: τρία (3) έτη (τουλάχιστον)  

(Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να δηλώσουν την προσφερόµενη 
εγγύηση για κάθε µια από τις προαναφερόµενες κατηγορίες) 

1. Βασικές 
Απαιτήσεις ΝΑΙ 

   

1.10 Συντήρηση – Ανταλλακτικά 

Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να δηλώσουν στην προσφορά τους: 

• Ότι σε περίπτωση ανάθεσης, εγγυώνται την προµήθεια των 
απαιτουµένων ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη. 

• Συνεργείο εντός του πολεοδοµικού συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης 
για την κάλυψη αναγκών συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης, 
εγγύησης. 

1. Βασικές 
Απαιτήσεις NAI 

   

2. ΒΑΣΙΚΟΣ (ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1.400 cc. 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ 
ΦΑΚΕΛΟ/ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος τροχών κατά το φρενάρισµα, πχ. 
ABS (Anti-lock Braking System). 

2. Απαιτήσεις 
εξοπλισµού 

NAI 
  

Ηλεκτρονικά συστήµατα ελέγχου ευστάθειας, πχ, ESP 
(Electronic Stability Program) ή/και ESC (Electronic Stability 
Control) ή VSM (Vehicle Stability Management), κλπ. 
 
(Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να δηλώσουν ποιο ή ποια ηλεκτρονικά 
συστήµατα ελέγχου ευστάθειας διαθέτουν τα προσφερόµενα οχήµατα) 

2. Απαιτήσεις 
εξοπλισµού 

NAI 

  

Αερόσακος οδηγού  
2. Απαιτήσεις 
εξοπλισµού 

NAI 
  



 4 

Αερόσακος συνοδηγού  
2. Απαιτήσεις 
εξοπλισµού 

NAI 
  

Πλευρικοί αερόσακοι 
 
(Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να δηλώσουν το πλήθος των πλευρικών 
αερόσακων που διαθέτουν τα προσφερόµενα οχήµατα) 

2. Απαιτήσεις 
εξοπλισµού 

NAI 

  

Αερόσακοι κεφαλής 
 
(Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να δηλώσουν το πλήθος των αερόσακων 
κεφαλής  που διαθέτουν τα προσφερόµενα οχήµατα) 

2. Απαιτήσεις 
εξοπλισµού 

NAI 

  

Air condition ή κλιµατισµός 
 
(Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να δηλώσουν ποιο  από τα δύο 
προαναφερόµενα συστήµατα περιλαµβάνεται στον εξοπλισµό των 
προσφερόµενων οχηµάτων) 

2. Απαιτήσεις 
εξοπλισµού 

NAI 

  

Ηλεκτρικά παράθυρα εµπρός 
2. Απαιτήσεις 
εξοπλισµού 

NAI 
  

Ρύθµιση τιµονιού 
2. Απαιτήσεις 
εξοπλισµού 

NAI 
  

Πολυρυθµιζόµενο κάθισµα οδηγού  
2. Απαιτήσεις 
εξοπλισµού 

NAI 
  

Ραδιόφωνο µε CD player 
2. Απαιτήσεις 
εξοπλισµού 

NAI 
  

Κεντρικό κλείδωµα θυρών 
2. Απαιτήσεις 
εξοπλισµού 

NAI 
  

 

2.  ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1.300 cc  

Το προς προµήθεια επιβατικό αυτοκίνητο θα ανήκει στη λεγόµενη «ΜΙΚΡΗ» κατηγορία (όσον αφορά το 

µέγεθος του αµαξώµατος), 1.300 cc, θα είναι απολύτως καινούργιο, πρόσφατης κατασκευής.  

Ακολουθεί «ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» το οποίο οφείλουν να 

υποβάλλουν συµπληρωµένο όλοι οι διαγωνιζόµενοι.   

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ Ενότητα ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ 

ΦΑΚΕΛΟ/ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Οι απαντήσεις των υποψηφίων αναδόχων θα πρέπει να είναι 
αναλυτικές και επεξηγηµατικές (να παραπέµπουν σε συγκεκριµένες 
παραγράφους των τεχνικών φυλλαδίων όπου είναι δυνατό). 

ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΝΑΙ 

   

Τα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα, εκτός 
αν αναφέρεται ότι αποτελούν προτίµηση ή επιθυµία της Υπηρεσίας. 
Όπου ρητά αναφέρεται η λέξη «τουλάχιστον», δεκτές θα γίνονται τιµές 
οι οποίες θα είναι ίσες ή µεγαλύτερες από την ζητούµενη τιµή. 

ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΝΑΙ 

   



 5 

Παράδοση 

• Ο χρόνος παράδοσης του επιβατικού οχήµατος στις 
εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας, δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος 
των δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία πρωτοκόλλησης της 
σύµβασης. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη 
απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. 

• Το όχηµα θα παραδοθεί µετά την προσωρινή τεχνική παραλαβή 
του, µε πινακίδες και έτοιµο προς κυκλοφορία. Όλες οι σχετικές 
διαδικασίες καθώς και οι σχετικές δαπάνες, συµπεριλαµβανο-
µένων των τελών κυκλοφορίας, βαρύνουν αποκλειστικά τον 
ανάδοχο. 

• Κατά την παράδοση του οχήµατος, θα συνοδεύεται από την άδεια 
κυκλοφορίας του, το βιβλίο οδηγιών χρήσης του κατασκευαστή 
(στην ελληνική γλώσσα) και το βιβλίο συντήρησης (service). 

• Θα δοθεί πλήρης ηλεκτρονικός τιµοκατάλογος ανταλλακτικών του 
εργοστασίου κατασκευής 

ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 
 
 

≤ 2 µήνες 
 
 
 
 

ΝΑΙ 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ 
 
 
 

ΝΑΙ 

   

1. ΒΑΣΙΚΑ (ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1.300 cc.  

ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ 

ΦΑΚΕΛΟ/ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

1.1 Γενικά 

Το προς προµήθεια επιβατικό θα ανήκει στη λεγόµενη «ΜΙΚΡΗ» 
κατηγορία (όσον αφορά στο µέγεθος του αµαξώµατος) και ως εκ 
τούτου θα πρέπει οι διαστάσεις του αµαξώµατος να περιλαµβάνονται 
εντός των ορίων της ακόλουθης  παραγράφου «1.2 ∆ιαστάσεις 
αµαξώµατος».  

Επιπροσθέτως, θα είναι τελείως καινούργιο, µαύρου χρώµατος, 
πρώτης χρήσης, έτους κατασκευής όχι παλαιότερου του έτους 
διεξαγωγής διαγωνισµού ή  µεταγενέστερου. 

1. Βασικές 
Απαιτήσεις 

ΝΑΙ 

   

1.2 ∆ιαστάσεις αµαξώµατος 

Οι διαστάσεις του αµαξώµατος του προσφερόµενου οχήµατος θα 
εµπίπτει εντός των παρακάτω αναφεροµένων ορίων: 

• Μήκος: από 3.650 έως 3.680 mm 

• Πλάτος: από 1.880 έως 1.900 mm (µε καθρέπτες) / από 1640 έως 
1650 (χωρίς καθρέπτες) 

• Ύψος: από 1550 έως 1570 mm 

(Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να δηλώσουν τις διαστάσεις του 
αµαξώµατος του προσφερόµενου οχήµατος) 

1. Βασικές 
Απαιτήσεις 

ΝΑΙ 

  

1.2 Κυβισµός κινητήρα 

 Το προς προµήθεια επιβατικό αυτοκίνητο θα ανήκει στην κατηγορία 
των 1.300 cc. Επιτρεπόµενη απόκλιση: από 1.245 έως 1.300.  

(Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να δηλώσουν τον κυβισµό του 
προσφερόµενου οχήµατος) 

1. Βασικές 
Απαιτήσεις 

ΝΑΙ 

  

1.3. Τύπος κινητήρα 

• Πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος, υδρόψυκτος. 

• Euro 6. 

• Οι προσφορές θα περιλαµβάνουν και καµπύλες ισχύος, ροπής. 

1. Βασικές 
Απαιτήσεις 

ΝΑΙ 

   

1.4 Αριθµός πορτών 

Τέσσερις (4) + µία (1) 

1. Βασικές 
Απαιτήσεις 

ΝΑΙ 
  

1.5 Μετάδοσης ισχύος 

Μπροστινή κίνηση 

1. Βασικές 
Απαιτήσεις 

ΝΑΙ 
   

1.6 Σύστηµα µετάδοσης κίνησης 

•••• Χειροκίνητο (5 + όπισθεν) ή αυτόµατο 

•••• Κίνηση εµπρός 

1. Βασικές 
Απαιτήσεις 

ΝΑΙ 

  

1.7 Σύστηµα πέδησης 

• Φρένα εµπρός / πίσω: ∆ισκόφρενα  / Ταµπούρα 

1. Βασικές 
Απαιτήσεις 

ΝΑΙ 
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1.8 Εξωτερικός χρωµατισµός οχήµατος 

Το εξωτερικό χρώµα βαφής του προσφερόµενου επιβατικού θα είναι 
µαύρο ενώ εξωτερικά θα φέρει τις χαρακτηριστικές αυτοκόλλητες 
λωρίδες καθώς και το διακριτικό αριθµό ∆Θ που φέρουν όλα τα όχηµα 
του ∆ήµου Θεσσαλονίκης.  

Οι ακριβείς διαστάσεις καθώς και το χρώµα των αυτοκόλλητων 
λωρίδων και των λοιπών διακριτικών θα διευκρινιστούν καθ’ υπόδειξη 
του ∆ήµου Θεσσαλονίκης µετά την ανάθεση της προµήθειας, ενώ η 
προµήθεια και η τοποθέτησή τους αποτελούν αποκλειστική ευθύνη 
του αναδόχου. 

1. Βασικές 
Απαιτήσεις 

ΝΑΙ 

  

1.9 Εγγύηση 

a. Μηχανικά µέρη: δύο (2) έτη (τουλάχιστον) 

b. ∆ιατήρηση από σκουριά: οκτώ (8) έτη (τουλάχιστον) 

c. Χρώµα: τρία (3) έτη (τουλάχιστον) 

Ως ηµεροµηνία έναρξης της εγγύησης ορίζεται η ηµεροµηνία 
παραλαβής του οχήµατος. Οι ως άνω περίοδοι εγγύησης θα ισχύουν 
ανεξαρτήτως διανυθέντων χιλιοµέτρων.  

(Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να δηλώσουν την προσφερόµενη 
εγγύηση για κάθε µια από τις προαναφερόµενες κατηγορίες) 

1. Βασικές 
Απαιτήσεις ΝΑΙ 

   

1.10 Συντήρηση – Ανταλλακτικά 

Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να δηλώσουν στην προσφορά τους: 

• Ότι σε περίπτωση ανάθεσης, εγγυώνται την προµήθεια των 
απαιτουµένων ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη. 

• Συνεργείο εντός του πολεοδοµικού συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης 
για την κάλυψη αναγκών συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης, 
εγγύησης. 

1. Βασικές 
Απαιτήσεις NAI 

   

2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1.300 
cc. 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ 

ΦΑΚΕΛΟ/ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

2.1 Συστήµατα αντιµπλοκαρίσµατος τροχών κατά το φρενάρισµα (πχ. 
ABS - Anti-lock Braking System ή παρόµοιο) και ηλεκτρονικής 
κατανοµής πέδησης (πχ. EBD – Electronic Brake Distribution ή 
παρόµοιο) 

2. Απαιτήσεις 
εξοπλισµού 

NAI 

  

2.2 Ηλεκτρονικά συστήµατα ελέγχου ευστάθειας (πχ, ESC - Electronic 
Stability Control ή παρόµοιο), επιβολής αντιολίσθησης ( πχ. ASR – 
Anti-Slip Regulation ή παρόµοιο) και σύστηµα συγκράτησης σε 
ανηφόρα (πχ. Hill Holder ή παρόµοιο). 

(Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να δηλώσουν ποιο ή ποια ηλεκτρονικά 
συστήµατα ελέγχου ευστάθειας διαθέτουν τα προσφερόµενα οχήµατα) 

2. Απαιτήσεις 
εξοπλισµού 

NAI 

  

2.3 Σύστηµα Start & Stop (σβήσιµο κινητήρα όταν σταµατά σε φανάρι) 
2. Απαιτήσεις 
εξοπλισµού 

NAI 
  

2.4 Αερόσακος οδηγού  
2. Απαιτήσεις 
εξοπλισµού 

NAI 
  

2.5 Αερόσακος συνοδηγού  
2. Απαιτήσεις 
εξοπλισµού 

NAI 
  

2.6 Αερόσακοι τύπου κουρτίνας 

(Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να δηλώσουν το πλήθος των αερόσακων 
που διαθέτει το προσφερόµενο όχηµα) 

2. Απαιτήσεις 
εξοπλισµού 

NAI 

  

2.7 Πλευρικοί αερόσακοι  

(Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να δηλώσουν το πλήθος των αερόσακων 
που διαθέτει το προσφερόµενο όχηµα) 

2. Απαιτήσεις 
εξοπλισµού 

Επιθ. 

  

2.8 Αυτόµατος κλιµατισµός  
2. Απαιτήσεις 
εξοπλισµού ΝΑΙ  

  

2.9 Ηλεκτρικά παράθυρα εµπρός  
2. Απαιτήσεις 
εξοπλισµού 

NAI 
  

2.10 Σκούρα πίσω κρύσταλλα 
2. Απαιτήσεις 
εξοπλισµού 

Επιθ. 
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2.11 Προβολείς οµίχλης 
2. Απαιτήσεις 
εξοπλισµού 

Επιθ. 
  

2.12 ∆υνατότητα ρύθµισης τιµονιού 
2. Απαιτήσεις 
εξοπλισµού 

NAI 
  

2.13 ∆υνατότητα ρύθµισης ύψους καθίσµατος οδηγού 
2. Απαιτήσεις 
εξοπλισµού 

NAI 
  

2.14 Ραδιόφωνο µε CD player 
2. Απαιτήσεις 
εξοπλισµού 

NAI 
  

2.15 Σύστηµα κεντρικού κλειδώµατος θυρών 
2. Απαιτήσεις 
εξοπλισµού 

NAI 
  

2.16 Κιτ καπνιστή 
2. Απαιτήσεις 
εξοπλισµού 

Επιθ. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗ 
 Ο αναπληρωτής Προϊστάµενος του 

Τµήµατος Μελετών & Σχεδιασµού 
Συστηµάτων Καθαριότητας 

Η αναπληρώτρια Προϊσταµένη της ∆/νσης 
Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών 

Απορριµµάτων 

 
Παναγιώτης Βοΐδης 
Μηχ/γος Μηχ/κος 

 
 
 

  

Βασίλειος Γιανκούλης 
Μηχ/γος Μηχ/κος 

Νικόλαος Μουρουζίδης 
Μηχ/γος Μηχ/κος 

Γεωργία Κουλουµτούρη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 26η/ 2016 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ         

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

∆/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ    
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Πληροφορίες : Π. Βοΐδης, Β. Γιανκούλης 

«Προµήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για την 

κάλυψη των αναγκών της ∆/νσης Ανακύκλωσης 

και ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων  του 

∆ήµου Θεσσαλονίκης» 

Τηλ: 2310 494545  

e-mail: p.voidis@thessaloniki.gr 

e-mail: v.giankoulis@thessaloniki.gr 

 

 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Για την προµήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για την κάλυψη των αναγκών της ∆/νσης Ανακύκλωσης και 

∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων  του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. 
 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΠΟΣ/ΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
(µε ΦΠΑ 24%) 

ΣΥΝΟΛΟ  
(µε ΦΠΑ 24%) 

Υποκατηγορία α (λευκού χρώµατος – παράδοση εντός 2 µηνών): 

Επιβατικό πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο κατηγορίας 1400cc, λευκού 

χρώµατος, σύµφωνα τις προδιαγραφές και τεχνικές απαιτήσεις του 

τεύχους «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» 

2 17.000,00 € 34.000,00 € 

1 

Υποκατηγορία β (µπλε χρώµατος – παράδοσης εντός 5 µηνών):  

Επιβατικό πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο κατηγορίας 1400cc, µπλε 

χρώµατος, σύµφωνα τις προδιαγραφές και τεχνικές απαιτήσεις του 

τεύχους «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» 

3 17.000,00 € 51.000,00 € 

2 

Επιβατικό πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο κατηγορίας 1300cc, µαύρου  

χρώµατος (παράδοση εντός 2 µηνών), σύµφωνα τις προδιαγραφές 

και τεχνικές απαιτήσεις του τεύχους «ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» 

1 16.000,00 € 16.000,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (µε ΦΠΑ 24%) 101.000,00 € 

 

Η τιµή συµπεριλαµβάνει όλες τις απαιτούµενες δαπάνες για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας (τέλη ταξινόµησης, 

τέλη κυκλοφορίας κλπ.).  

ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗ 
 Ο αναπληρωτής Προϊστάµενος του 

Τµήµατος Μελετών & Σχεδιασµού 
Συστηµάτων Καθαριότητας 

Η αναπληρώτρια Προϊσταµένη της ∆/νσης 
Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών 

Απορριµµάτων 

Παναγιώτης Βοΐδης 
Μηχ/γος Μηχ/κος 

 
 

  

Βασίλειος Γιανκούλης 
Μηχ/γος Μηχ/κος 

Νικόλαος Μουρουζίδης 
Μηχ/γος Μηχ/κος 

Γεωργία Κουλουµτούρη 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Επωνυµία προσφέροντος: ……………………………………………………………… 

 

∆ιευθυνση: ………………………………………….………………………………… 

 

Τηλ:  …………………………………………………………………………………… 

 

 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΠΟΣ/ΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
(µε ΦΠΑ 24%) 

ΣΥΝΟΛΟ  
(µε ΦΠΑ 24%) 

Υποκατηγορία α (λευκού χρώµατος – παράδοση εντός 2 µηνών): 

Επιβατικό πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο κατηγορίας 1400cc, λευκού 

χρώµατος, σύµφωνα τις προδιαγραφές και τεχνικές απαιτήσεις του 

τεύχους «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» 

2   

1 

Υποκατηγορία β (µπλε χρώµατος – παράδοσης εντός 5 µηνών):  

Επιβατικό πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο κατηγορίας 1400cc, µπλε 

χρώµατος, σύµφωνα τις προδιαγραφές και τεχνικές απαιτήσεις του 

τεύχους «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» 

3   

2 

Επιβατικό πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο κατηγορίας 1300cc, µαύρου  

χρώµατος (παράδοση εντός 2 µηνών), σύµφωνα τις προδιαγραφές 

και τεχνικές απαιτήσεις του τεύχους «ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» 

1   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (µε ΦΠΑ 24%)  

 

 

 

Σηµείωση: Στις προαναγραφόµενες προσφερόµενες τιµές ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ όλες τις απαιτούµενες 
δαπάνες για την έκδοση άδειων κυκλοφορίας (τέλη ταξινόµησης, τέλη κυκλοφορίας κλπ.).  

                                                                                      
Ο Προσφέρων 
            
 
                                                                        
(Ολογράφως) 

                                                                           (υπογραφή – σφραγίδα) 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Παράρτηµα Α΄ 
 
Φύλλα Συµµόρφωσης στις Τεχνικές Προδιαγραφές 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.   ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1.400 cc [υποκατηγορίες (α) και (β)] 

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ Ενότητα ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ 
ΦΑΚΕΛΟ/ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Οι απαντήσεις των υποψηφίων αναδόχων θα πρέπει να είναι 
αναλυτικές και επεξηγηµατικές (να παραπέµπουν σε συγκεκριµένες 
παραγράφους των τεχνικών φυλλαδίων όπου είναι δυνατό). 

ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

   

 
Τα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα, εκτός 
αν αναφέρεται ότι αποτελούν προτίµηση ή επιθυµία της Υπηρεσίας. 
Όπου ρητά αναφέρεται η λέξη «τουλάχιστον», δεκτές θα γίνονται τιµές 
οι οποίες θα είναι ίσες ή µεγαλύτερες από την ζητούµενη τιµή. 

ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

   

Παράδοση 

•••• Υποκατηγορία (α) (επιβατικά λευκού χρώµατος): Ο χρόνος 
παράδοσης και των δύο (2) επιβατικών οχηµάτων στις 
εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας, δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος 
των δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία πρωτοκόλλησης της 
σύµβασης. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη 
απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. 

•••• Υποκατηγορία (β) (επιβατικά µπλε χρώµατος): Ο χρόνος 
παράδοσης και των τριών (3) επιβατικών οχηµάτων στις 
εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας, δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος 
των πέντε (5) µηνών από την ηµεροµηνία πρωτοκόλλησης της 
σύµβασης. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη 
απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. 

• Τα οχήµατα και των δύο υποκατηγοριών θα παραδοθούν, µετά την 
προσωρινή τεχνική παραλαβή τους, µε πινακίδες και έτοιµα προς 
κυκλοφορία. Όλες οι σχετικές διαδικασίες καθώς και οι σχετικές 
δαπάνες βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. 

• Κατά την παράδοση των οχηµάτων, αυτά θα συνοδεύονται από 
την άδεια κυκλοφορίας τους, το βιβλίο οδηγιών χρήσης του 
κατασκευαστή (στην ελληνική γλώσσα) και το βιβλίο συντήρησης 
(service). 

• Θα δοθεί πλήρης ηλεκτρονικός τιµοκατάλογος ανταλλακτικών του 
εργοστασίου κατασκευής 

ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

≤ 2 µήνες 
 
 
 
 

≤ 5 µήνες 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ 
 
 
 
 

ΝΑΙ 

   

1. ΒΑΣΙΚΑ (ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1.400 cc.  

ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ 
ΦΑΚΕΛΟ/ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

1.1 Γενικά 

Τα προς προµήθεια πέντε (5) επιβατικά αυτοκίνητα θα ανήκουν στη 
λεγόµενη «ΜΙΚΡΗ» κατηγορία (όσον αφορά στο µέγεθος του 
αµαξώµατος) και ως εκ τούτου θα πρέπει οι διαστάσεις του 
αµαξώµατος να περιλαµβάνονται εντός των ορίων της ακόλουθης  
παραγράφου «1.2 ∆ιαστάσεις αµαξώµατος».  

Επιπροσθέτως, θα είναι τελείως καινούργια, πρώτης χρήσης, έτους 
κατασκευής όχι παλαιότερου του έτους διεξαγωγής διαγωνισµού ή  
µεταγενέστερου. 

1. Βασικές 
Απαιτήσεις 

ΝΑΙ 

   



1.2 ∆ιαστάσεις αµαξώµατος 

Οι διαστάσεις του αµαξώµατος των προσφερόµενων οχηµάτων θα 
εµπίπτουν εντός των παρακάτω αναφεροµένων ορίων: 

• Μήκος: από 3.885 έως 4.045 mm 

• Πλάτος: από 1.682 έως 1.740 mm 

(Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να δηλώσουν τις διαστάσεις του 
αµαξώµατος των προσφερόµενων οχηµάτων) 

1. Βασικές 
Απαιτήσεις 

ΝΑΙ 

  

1.2 Κυβισµός κινητήρα 

 Τα προς προµήθεια επιβατικά αυτοκίνητα θα ανήκουν στην κατηγορία 
των 1.400 cc. Επιτρεπόµενη απόκλιση: από 1.364 έως 1.400.  

(Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να δηλώσουν τον κυβισµό των 
προσφερόµενων οχηµάτων) 

1. Βασικές 
Απαιτήσεις 

ΝΑΙ 

  

1.3. Τύπος κινητήρα 

• Πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος, υδρόψυκτος. 

• Θα ικανοποιεί τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές για την 
εκποµπή καυσαερίων και το θόρυβο.  

• Οι προσφορές θα περιλαµβάνουν και καµπύλες ισχύος, ροπής. 

1. Βασικές 
Απαιτήσεις 

ΝΑΙ 

   

1.4 Αριθµός πορτών 

Πέντε (5) 

1. Βασικές 
Απαιτήσεις 

ΝΑΙ 

  

1.5 Μετάδοσης ισχύος 

Μπροστινή κίνηση 

1. Βασικές 
Απαιτήσεις 

ΝΑΙ 

   

1.6 Σύστηµα µετάδοσης κίνησης 

Χειροκίνητο κιβώτιο πέντε (5) ή έξι (6) σχέσεων + όπισθεν ή αυτόµατο 

1. Βασικές 
Απαιτήσεις 

ΝΑΙ 

  

1.7 Σύστηµα πέδησης 

• Υδραυλικό σύστηµα.  

• Φρένα εµπρός / πίσω: ∆ισκόφρενα  / ∆ισκόφρενα 

1. Βασικές 
Απαιτήσεις 

ΝΑΙ 

  

1.8 Εξωτερικός χρωµατισµός οχηµάτων 

Υποκατηγορία (α): Τα δύο (2) προσφερόµενα επιβατικά οχήµατα θα 
είναι χρώµατος λευκού και θα φέρουν τις χαρακτηριστικές 
αυτοκόλλητες λωρίδες καθώς και τον διακριτικό αριθµό ∆Θ που 
φέρουν όλα τα οχήµατα του ∆ήµου Θεσσαλονίκης.  

Υποκατηγορία (β): Τα τρία (3) προσφερόµενα επιβατικά οχήµατα θα 
είναι χρώµατος µπλε και θα φέρουν τις χαρακτηριστικές αυτοκόλλητες 
λωρίδες καθώς και τον διακριτικό αριθµό ∆Θ που φέρουν όλα τα 
οχήµατα του ∆ήµου Θεσσαλονίκης.  

Οι ακριβείς διαστάσεις καθώς και το χρώµα των αυτοκόλλητων 
λωρίδων και λοιπών διακριτικών και των δύο υποκατηγοριών θα 
διευκρινιστούν καθ’ υπόδειξη του ∆ήµου Θεσσαλονίκης µετά την 
ανάθεση της προµήθειας, ενώ η προµήθεια και η τοποθέτησή τους 
αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου. Ακριβή στοιχεία θα 
δοθούν µε έγγραφο της Υπηρεσίας. 

1. Βασικές 
Απαιτήσεις 

ΝΑΙ 

  

1.9 Εγγύηση 

• Μηχανικά µέρη: δύο (2) έτη (τουλάχιστον) 

• ∆ιατήρηση από σκουριά: δέκα (10) έτη  

• Χρώµα: τρία (3) έτη (τουλάχιστον)  

1. Βασικές 
Απαιτήσεις ΝΑΙ 

   



(Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να δηλώσουν την προσφερόµενη 
εγγύηση για κάθε µια από τις προαναφερόµενες κατηγορίες) 

1.10 Συντήρηση – Ανταλλακτικά 

Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να δηλώσουν στην προσφορά τους: 

• Ότι σε περίπτωση ανάθεσης, εγγυώνται την προµήθεια των 
απαιτουµένων ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη. 

• Συνεργείο εντός του πολεοδοµικού συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης 
για την κάλυψη αναγκών συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης, 
εγγύησης. 

1. Βασικές 
Απαιτήσεις NAI 

   

2. ΒΑΣΙΚΟΣ (ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1.400 cc. 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ 
ΦΑΚΕΛΟ/ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος τροχών κατά το φρενάρισµα, πχ. 
ABS (Anti-lock Braking System). 

2. Απαιτήσεις 
εξοπλισµού 

NAI 
  

Ηλεκτρονικά συστήµατα ελέγχου ευστάθειας, πχ, ESP 
(Electronic Stability Program) ή/και ESC (Electronic Stability 
Control) ή VSM (Vehicle Stability Management), κλπ. 
 
(Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να δηλώσουν ποιο ή ποια ηλεκτρονικά 
συστήµατα ελέγχου ευστάθειας διαθέτουν τα προσφερόµενα οχήµατα) 

2. Απαιτήσεις 
εξοπλισµού 

NAI 

  

Αερόσακος οδηγού  
2. Απαιτήσεις 
εξοπλισµού 

NAI 
  

Αερόσακος συνοδηγού  
2. Απαιτήσεις 
εξοπλισµού 

NAI 
  

Πλευρικοί αερόσακοι 
 
(Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να δηλώσουν το πλήθος των πλευρικών 
αερόσακων που διαθέτουν τα προσφερόµενα οχήµατα) 

2. Απαιτήσεις 
εξοπλισµού 

NAI 

  

Αερόσακοι κεφαλής 
 
(Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να δηλώσουν το πλήθος των αερόσακων 
κεφαλής  που διαθέτουν τα προσφερόµενα οχήµατα) 

2. Απαιτήσεις 
εξοπλισµού 

NAI 

  

Air condition ή κλιµατισµός 
 
(Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να δηλώσουν ποιο  από τα δύο 
προαναφερόµενα συστήµατα περιλαµβάνεται στον εξοπλισµό των 
προσφερόµενων οχηµάτων) 

2. Απαιτήσεις 
εξοπλισµού 

NAI 

  

Ηλεκτρικά παράθυρα εµπρός 
2. Απαιτήσεις 
εξοπλισµού 

NAI 
  

Ρύθµιση τιµονιού 
2. Απαιτήσεις 
εξοπλισµού 

NAI 
  

Πολυρυθµιζόµενο κάθισµα οδηγού  
2. Απαιτήσεις 
εξοπλισµού 

NAI 
  

Ραδιόφωνο µε CD player 
2. Απαιτήσεις 
εξοπλισµού 

NAI 
  

Κεντρικό κλείδωµα θυρών 
2. Απαιτήσεις 
εξοπλισµού 

NAI 
  

 



2. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1.300 cc 

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ Ενότητα ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ 
ΦΑΚΕΛΟ/ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Οι απαντήσεις των υποψηφίων αναδόχων θα πρέπει να είναι 
αναλυτικές και επεξηγηµατικές (να παραπέµπουν σε συγκεκριµένες 
παραγράφους των τεχνικών φυλλαδίων όπου είναι δυνατό). 

ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΝΑΙ 

   

Τα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα, εκτός 
αν αναφέρεται ότι αποτελούν προτίµηση ή επιθυµία της Υπηρεσίας. 
Όπου ρητά αναφέρεται η λέξη «τουλάχιστον», δεκτές θα γίνονται τιµές 
οι οποίες θα είναι ίσες ή µεγαλύτερες από την ζητούµενη τιµή. 

ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΝΑΙ 

   

Παράδοση 

• Ο χρόνος παράδοσης του επιβατικού οχήµατος στις 
εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας, δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος 
των δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία πρωτοκόλλησης της 
σύµβασης. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη 
απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. 

• Το όχηµα θα παραδοθεί µετά την προσωρινή τεχνική παραλαβή 
του, µε πινακίδες και έτοιµο προς κυκλοφορία. Όλες οι σχετικές 
διαδικασίες καθώς και οι σχετικές δαπάνες, συµπεριλαµβανο-
µένων των τελών κυκλοφορίας, βαρύνουν αποκλειστικά τον 
ανάδοχο. 

• Κατά την παράδοση του οχήµατος, θα συνοδεύεται από την άδεια 
κυκλοφορίας του, το βιβλίο οδηγιών χρήσης του κατασκευαστή 
(στην ελληνική γλώσσα) και το βιβλίο συντήρησης (service). 

• Θα δοθεί πλήρης ηλεκτρονικός τιµοκατάλογος ανταλλακτικών του 
εργοστασίου κατασκευής 

ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 
 
 

≤ 2 µήνες 
 
 
 
 

ΝΑΙ 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ 
 
 
 

ΝΑΙ 

   

1. ΒΑΣΙΚΑ (ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1.300 cc.  

ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ 
ΦΑΚΕΛΟ/ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

1.1 Γενικά 

Το προς προµήθεια επιβατικό θα ανήκει στη λεγόµενη «ΜΙΚΡΗ» 
κατηγορία (όσον αφορά στο µέγεθος του αµαξώµατος) και ως εκ 
τούτου θα πρέπει οι διαστάσεις του αµαξώµατος να περιλαµβάνονται 
εντός των ορίων της ακόλουθης  παραγράφου «1.2 ∆ιαστάσεις 
αµαξώµατος».  

Επιπροσθέτως, θα είναι τελείως καινούργιο, µαύρου χρώµατος, 
πρώτης χρήσης, έτους κατασκευής όχι παλαιότερου του έτους 
διεξαγωγής διαγωνισµού ή  µεταγενέστερου. 

1. Βασικές 
Απαιτήσεις 

ΝΑΙ 

   

1.2 ∆ιαστάσεις αµαξώµατος 

Οι διαστάσεις του αµαξώµατος του προσφερόµενου οχήµατος θα 
εµπίπτει εντός των παρακάτω αναφεροµένων ορίων: 

• Μήκος: από 3.650 έως 3.680 mm 

• Πλάτος: από 1.880 έως 1.900 mm (µε καθρέπτες) / από 1640 έως 
1650 (χωρίς καθρέπτες) 

• Ύψος: από 1550 έως 1570 mm 

(Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να δηλώσουν τις διαστάσεις του 
αµαξώµατος του προσφερόµενου οχήµατος) 

1. Βασικές 
Απαιτήσεις 

ΝΑΙ 

  

1.2 Κυβισµός κινητήρα 

 Το προς προµήθεια επιβατικό αυτοκίνητο θα ανήκει στην κατηγορία 

1. Βασικές 
Απαιτήσεις 

ΝΑΙ 
  



των 1.300 cc. Επιτρεπόµενη απόκλιση: από 1.245 έως 1.300.  

(Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να δηλώσουν τον κυβισµό του 
προσφερόµενου οχήµατος) 

1.3. Τύπος κινητήρα 

• Πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος, υδρόψυκτος. 

• Euro 6. 

• Οι προσφορές θα περιλαµβάνουν και καµπύλες ισχύος, ροπής. 

1. Βασικές 
Απαιτήσεις 

ΝΑΙ 

   

1.4 Αριθµός πορτών 

Τέσσερις (4) + µία (1) 

1. Βασικές 
Απαιτήσεις 

ΝΑΙ 
  

1.5 Μετάδοσης ισχύος 

Μπροστινή κίνηση 

1. Βασικές 
Απαιτήσεις 

ΝΑΙ 
   

1.6 Σύστηµα µετάδοσης κίνησης 

•••• Χειροκίνητο (5 + όπισθεν) ή αυτόµατο 

•••• Κίνηση εµπρός 

1. Βασικές 
Απαιτήσεις 

ΝΑΙ 

  

1.7 Σύστηµα πέδησης 

• Φρένα εµπρός / πίσω: ∆ισκόφρενα  / Ταµπούρα 

1. Βασικές 
Απαιτήσεις 

ΝΑΙ 
  

1.8 Εξωτερικός χρωµατισµός οχήµατος 

Το εξωτερικό χρώµα βαφής του προσφερόµενου επιβατικού θα είναι 
µαύρο ενώ εξωτερικά θα φέρει τις χαρακτηριστικές αυτοκόλλητες 
λωρίδες καθώς και το διακριτικό αριθµό ∆Θ που φέρουν όλα τα όχηµα 
του ∆ήµου Θεσσαλονίκης.  

Οι ακριβείς διαστάσεις καθώς και το χρώµα των αυτοκόλλητων 
λωρίδων και των λοιπών διακριτικών θα διευκρινιστούν καθ’ υπόδειξη 
του ∆ήµου Θεσσαλονίκης µετά την ανάθεση της προµήθειας, ενώ η 
προµήθεια και η τοποθέτησή τους αποτελούν αποκλειστική ευθύνη 
του αναδόχου. 

1. Βασικές 
Απαιτήσεις 

ΝΑΙ 

  

1.9 Εγγύηση 

a. Μηχανικά µέρη: δύο (2) έτη (τουλάχιστον) 

b. ∆ιατήρηση από σκουριά: οκτώ (8) έτη (τουλάχιστον) 

c. Χρώµα: τρία (3) έτη (τουλάχιστον) 

Ως ηµεροµηνία έναρξης της εγγύησης ορίζεται η ηµεροµηνία 
παραλαβής του οχήµατος. Οι ως άνω περίοδοι εγγύησης θα ισχύουν 
ανεξαρτήτως διανυθέντων χιλιοµέτρων.  

(Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να δηλώσουν την προσφερόµενη 
εγγύηση για κάθε µια από τις προαναφερόµενες κατηγορίες) 

1. Βασικές 
Απαιτήσεις ΝΑΙ 

   

1.10 Συντήρηση – Ανταλλακτικά 

Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να δηλώσουν στην προσφορά τους: 

• Ότι σε περίπτωση ανάθεσης, εγγυώνται την προµήθεια των 
απαιτουµένων ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη. 

• Συνεργείο εντός του πολεοδοµικού συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης 
για την κάλυψη αναγκών συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης, 
εγγύησης. 

1. Βασικές 
Απαιτήσεις NAI 

   

2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1.300 
cc. 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ 
ΦΑΚΕΛΟ/ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

2.1 Συστήµατα αντιµπλοκαρίσµατος τροχών κατά το φρενάρισµα (πχ. 
ABS - Anti-lock Braking System ή παρόµοιο) και ηλεκτρονικής 
κατανοµής πέδησης (πχ. EBD – Electronic Brake Distribution ή 
παρόµοιο) 

2. Απαιτήσεις 
εξοπλισµού 

NAI 

  



2.2 Ηλεκτρονικά συστήµατα ελέγχου ευστάθειας (πχ, ESC - Electronic 
Stability Control ή παρόµοιο), επιβολής αντιολίσθησης ( πχ. ASR – 
Anti-Slip Regulation ή παρόµοιο) και σύστηµα συγκράτησης σε 
ανηφόρα (πχ. Hill Holder ή παρόµοιο). 

(Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να δηλώσουν ποιο ή ποια ηλεκτρονικά 
συστήµατα ελέγχου ευστάθειας διαθέτουν τα προσφερόµενα οχήµατα) 

2. Απαιτήσεις 
εξοπλισµού 

NAI 

  

2.3 Σύστηµα Start & Stop (σβήσιµο κινητήρα όταν σταµατά σε φανάρι) 
2. Απαιτήσεις 
εξοπλισµού 

NAI 
  

2.4 Αερόσακος οδηγού  
2. Απαιτήσεις 
εξοπλισµού 

NAI 
  

2.5 Αερόσακος συνοδηγού  
2. Απαιτήσεις 
εξοπλισµού 

NAI 
  

2.6 Αερόσακοι τύπου κουρτίνας 

(Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να δηλώσουν το πλήθος των αερόσακων 
που διαθέτει το προσφερόµενο όχηµα) 

2. Απαιτήσεις 
εξοπλισµού 

NAI 

  

2.7 Πλευρικοί αερόσακοι  

(Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να δηλώσουν το πλήθος των αερόσακων 
που διαθέτει το προσφερόµενο όχηµα) 

2. Απαιτήσεις 
εξοπλισµού 

Επιθ. 

  

2.8 Αυτόµατος κλιµατισµός  
2. Απαιτήσεις 
εξοπλισµού ΝΑΙ  

  

2.9 Ηλεκτρικά παράθυρα εµπρός  
2. Απαιτήσεις 
εξοπλισµού 

NAI 
  

2.10 Σκούρα πίσω κρύσταλλα 
2. Απαιτήσεις 
εξοπλισµού 

Επιθ. 
  

2.11 Προβολείς οµίχλης 
2. Απαιτήσεις 
εξοπλισµού 

Επιθ. 
  

2.12 ∆υνατότητα ρύθµισης τιµονιού 
2. Απαιτήσεις 
εξοπλισµού 

NAI 
  

2.13 ∆υνατότητα ρύθµισης ύψους καθίσµατος οδηγού 
2. Απαιτήσεις 
εξοπλισµού 

NAI 
  

2.14 Ραδιόφωνο µε CD player 
2. Απαιτήσεις 
εξοπλισµού 

NAI 
  

2.15 Σύστηµα κεντρικού κλειδώµατος θυρών 
2. Απαιτήσεις 
εξοπλισµού 

NAI 
  

2.16 Κιτ καπνιστή 
2. Απαιτήσεις 
εξοπλισµού 

Επιθ. 
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράρτηµα Β΄ 

 

Έντυπο οικονοµικής προσφοράς 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Επωνυµία προσφέροντος: 

……………………………………………………………… 

 

∆ιευθυνση: ………………………………………….………………………………… 

 

Τηλ:  …………………………………………………………………………………… 

 

 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΠΟΣ/ΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
(µε ΦΠΑ 24%) 

ΣΥΝΟΛΟ  
(µε ΦΠΑ 24%) 

Υποκατηγορία α (λευκού χρώµατος – παράδοση εντός 2 µηνών): 

Επιβατικό πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο κατηγορίας 1400cc, λευκού 

χρώµατος, σύµφωνα τις προδιαγραφές και τεχνικές απαιτήσεις του 

τεύχους «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» 

2   

1 

Υποκατηγορία β (µπλε χρώµατος – παράδοσης εντός 5 µηνών):  

Επιβατικό πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο κατηγορίας 1400cc, µπλε 

χρώµατος, σύµφωνα τις προδιαγραφές και τεχνικές απαιτήσεις του 

τεύχους «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» 

3   

2 

Επιβατικό πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο κατηγορίας 1300cc, µαύρου  

χρώµατος (παράδοση εντός 2 µηνών), σύµφωνα τις προδιαγραφές 

και τεχνικές απαιτήσεις του τεύχους «ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» 

1   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (µε ΦΠΑ 24%)  

 

 

 

Σηµείωση: Στις προαναγραφόµενες προσφερόµενες τιµές ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ όλες τις 
απαιτούµενες δαπάνες για την έκδοση άδειων κυκλοφορίας (τέλη ταξινόµησης, τέλη κυκλοφορίας κλπ.).  

                                                                                      
Ο Προσφέρων 
            
 
                                                                        
(Ολογράφως) 

                                                                           (υπογραφή – σφραγίδα) 
 

 


